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Demonstracijos, 
areštavimai ir 

žudynės.

l>•

Iš Suvalkijos
Po “prūsu

Juozas Rymša, nuo Pilviš
kių, kuris šiuom tarpu ran
dasi vokiečių belaisvėje, ra
šo laiškeli “Laisves” redak
torių, kuriame jisai vėl

jaučiasi; lietuviai
Iužganėd
Jo žmona Rymšienė, jau ra

ižanti, jog visi jų namiškiai 
yra sveiki-gyvi.. Žmona gi
riasi turint pora arkliu ir

i čionai taipgi ant vietos gy- 
jvena. Prūsų tvarka žmo-
• nėms patinkanti.

DB, KARL IJEBKNECI1T.

Laike socialistiškos de
monstracijos gegužės pir
mą diena Berlyno Potsdam 
plečiuje tapo areštuotas, sy
kiu su kitais draugais, soci
aldemokratų vadovas Karo
lius Liebknechtas. Kadangi 
K. Liebknechtas yra atsto-

liečiamybę ir reichstage jau 
pareikalauta, kad jį paliuo- 
suoti.

Iš Kopenhagos praneša, 
kad Dr. K. Liebknechtas 
tuojaus bus paleistas, ka-

reštavimas didžiai sujudino 
visus Berlyno darbininkus.

Liebknechtas, kaip žino
ma, tarnauja kariumenė j, 
bet laike arešto, jisai dėvėjo 
civiliškas drapanas. Rodo
si, jisai bus teisiamas karės 
teismu.

Berlyno agentūra prane
ša, kad laike gegužinių de
monstracijų areštuota keli 
desėtkai žmonių.

diją, sako, kad daug žmonių 
užmušta, o 200 sužeista.

SUKILIMAS VENGRIJOJ.
Dėlei maisto trukumo 

Vengrijos sostinėje Buda
pešte prasidėjo riaušės. 
Valdžios įsakymu areštuota 
200 žmonių. Laike riaušių 
būk tai užmušta 15 demons
trantų.

Kaip matyt, tai visur ple
čiasi neramumo ir revoliuci
jos dvasia.

kuriuos

j dirhamuos laukuos ir pavir
šiai atkasė lavo- 
į aprinktas gra- 
uipines ir ten

S1U1

ise rusu

miai.

arvt

VIRBALY.
Atėjusios Bfooklynan 

nios sako, kad Virbalio

Vokietijos Atsakymas Amerikai
VOKIETIJA NUSILEI

DŽIA PRIEŠ SUV. 
VALSTIJAS.

valdžia gavo nuo 
jos atsakvma ant paduoto

Kaip žinoma, tuomet

nius laivus ir grasino pr

,’ar-
| biausias apkaltinimas buvo 
pamatytas, kad Vokieti los
■ubmarina

I metimu

i •

būsiąs ga-
> bitinai išrištas. Jeigu pasi- 
. rodys, kad submarine kapi-

ma

niau darbavosi, kaipo kler-

krautuvėje.

NAUMIESTIS IR 
ŠIRVINTA.

Širvinta buvo mūrinė, o 
Naumiestis, veik perdėm 
medinis. Ir stebuklai — 
iš Širvintos tik griuvėsiai 
beliko, o iš medinio Naumie
sčio pusė liko sveika.. Tas

si Prusnos, o prūsai Didžio-

KODĖL Iš LIETUVOS 
KAIP NĖRA, TAIP 

NĖRA LAIŠKŲ?
Daugelis susirūpinę tuo

mi klausimu, bet atsakymą

Maskva, 
dega.

Suchomlinovas 
kalėjime.

rinėm jiegom: remiantis 
tarptautiškom prekybom 
teisėm, nesprogdinti ir ne
skandinti p rėki n i i] laivų be 
perspėjimo, jų a])žiūrėjimo 
ir davimo laiko žmonėms iš
sigelbėti, jeigu tie
nesikėsins bėgti ir ni'sipric-

ouv. Valstijų reikalavimą, 
bet dar nukausianti kariško 
laivo kapitoną, kuris suku

AR RUSIJOS REVOLIU- I 
( MONTERIŲ DARBAS? I

kad antrame

zierms.

laivai GELŽK EL.IŲ
KIŠTAI RENGIASI 

PRIE STREIKO.
hivicnytos

irgų unija \e\\

niškumo įstatymus. Jeigu Jo; 
jos to nepadarys, tuomet Ida

lik jai patiks ir jos subma 
i inai du re

j ■i

lai

Nors

mpanijom,

5-—nuošimčiu

užmetimų,'’/ildyti ir pradėjo

padarė nemalonų įspūdį,bet 
jis visgi neprives prie per- 

tuomet Vokietija su-1 traukimo dipliomatiškų ry- 
visus nuostolius atly-lšių. Veikiausiai dabar vėl 

prasidės diskusijos, nuo ku
rių pirmiau Suv. Valstijos 
buvo atsisakę. <

tonas
, di no,
tinka
ginti.

Tolinus Vokietija sako,
kad ji jokiu būdu negali iš
sižadėti povandeninės ka-

jos. Ji konfiskuoja pačtą,
einančia’ Amerikon danu,

V v / I

švedų, norvegų ir c___

laužiu.

ir nori

i ties. J e i.e 
; įvyks, tai

vengiama busią ir 
t. v. submarinu kapitonai

ižieriniu laivu.
I K

sių, tai \ oKieti 
tik tuomet bus

icijonieriai sukūrė didžiau
si;] gaisrą, kuris pradeda 
apimti jau ir valdžios na-

metais

ares ministeris 
lomlinovas sua- 
ir pasodintas į 

tvirtovę.
birželio 

nuo savo
vietos. Dabar senatas pri
pažino jį kaliu už neaprūpi- 
nimą armijos ammunicija, 
oer ka prisiėję vokiečiams

simi ir benzino

olmo gauta zi- 
Maskva apimta

ančiai: “Ri voliucijonie

ūi Latvijos, per tai ir pa* 
alino i kalėjimą.

TAIKOS NESIMATO.
šiomis dienomis atvyko iš 

Rvmo i svečius Suv. Vai šti
li] ambasadorius ir kalbėjo
si su prezidentu Wilsonu. 
Kada spaudos atstovai už-

rusino, benzino ir nulio san-jklausė ambasadorių, ką jis 
.lėlius. Sandeliuose |)UV()Imano apie Europos padejl- 
virš 5 tūle tanėių tonų mi-il1’1’ ,r ar verta Suv. Valsti- 
nelų aliejų ir akies mirksny p! "”..'’1‘d1.’.1 lal.v-\P kaliau.

niwnin noiib n < 1A- ! .I‘ta< 1.1.* Šalis, t.U j'S pasakė,
liūs, bet ir aplinkinius kvai 
talus. Gaisrininkai dai

Kad Maskva dega, tai pil-

liu taikos nesimato ir tokiu 
būdu Įsikišimas Suv. Valsti
jų taikyti jas būtų visai ne

SUV.VALSTIJOS NEPER
TRAUKIA SU VOKIETI

JA DIPL1OMATIŠKŲ - 
RYŠIU.

* RUSU KARIUMENĖ 
VIS GABENAMA

I RANCUON.
Laikraščiai praneša, kad 

rusų valdžia nepaliauja 
siuntus į Franci ją savo ka- 
riumenes. 4 d. gegužės, ry
te, jau penktas rusų karei
viu transportas išsodintas

tina, ar tai revoliucionierių 
darbas. Susipratę revoliu
cionieriai nevartos kovai su 
valdžia tokių būdų, kaip pa
degimai sandėlių ir namų.

KAS DEDASI RUSIJOS 
ARMIJOJ?

Rusų socialdemokratų lai-
raštis “Socialdemokratas”

BETVARKĖ SAN DOMIN* 
GO.

Parlamentas San Domin* 
go respublikos prašalino 
nuo vietos prezidentą ir a< 
tidavė teisman už prasižen
gimą prieš šalies ko n s ti tu A 
ei ją. Iš tos priežasties kilo: 
didelės riaušės.

Komandieras Suv. ValstU 
jų kreizerio “Prairie” pra«

džia neužsiganėdina Vokie-
VOKIEČIAMS PO VER-

“Rusu
Rusijoj 
dinimas.

armijoj ir visoji J
baisus neužsiuanč-1 ka,,‘?'s V*?d!S SaV?

] nnvonL kareivius del palaikymo vi<
tei- matiškų ryšių nepertraukia.

francūzų kariumenė

Visi klausia vieno

GYVENTOJAI APLEI- ”
kuomet An
nuo bloka- 

pakraščių.

Vokietiją neutrališkų šalių 
prekinių laivų ir tuomi kan
kina milionus Vokietijos 
moterų ir kūdikių, per

prekybos teises ir net žmo-1 
niškumo teises. Jeigu An g-i

kietija,—tuomet ir męs jas 
šventai pildysime.

stato Suv. Valstijas i keblų

olandu ■ kad-ir Anglija pildytų tarp-

kinių laivui, šiomis dieno-

taip vadinama nauja “no- iš
m t vokiečių, išvydama juos 

tranšėjų. Vokiečiai jau
Matomai vokiečiai neturi

siai.

PRIEŠ SU V. VAL-

ros laivas sulaikė ant jūrių 
pasažierinį laivą “Chinija” 
ir areštavo Vokietijos ir 
Austrijos pavaldinius, kurie 
važiavo paprastais pasažie- 
riais. Kadangi laivas buvo

GABRYS LIETUVOS ŠEL
PIMO FONDO “PIRMI

NINKAS”.

būt
Rockefellerio fondas duodąs 
kas mėnuo Lietuvai provizi- 
jos už 1 milioną doleriu.

ninku Lietuvių 
Fondo.

jog

lojimai, protestai ir susirė
mimai”.... Kareivius užlai
ko labai blogai : nėra apava- kaip praneša laikraščiai, tai
lo ir maistas blogas. Su ka- Vokietijos generaiis karės
reiviais elgiamasi labai Štabas paliepė visiems gy- 
žiauriai: už mažiausi prasi- ' ventojams išsikraustyti iš 
kaitimą rykštėmis plakama.1 Metzo, kur randasi vokiečių 
Plaka ir j dantis muša kaip. tvirtovė. Mat, Metzas ran-

nuošė. Aficieriai, galioda
mi savo kumščių, nešiojasi

dasi tik 30 mvliu atstumo 
nuo Verduno, ir jeigu fran-

dūmti vokiečius, tai jie, be 
ibejonės, pradės Metzą
bombarduoti.

EMMA GOLDMAN PA
LEISTA Iš KALĖJIMO.
4 d. gegužės Emma Gold

man tapo paleista iš kalėji
mo. Ji, kaip jau žinoma, 
buvo nuteista ant 15 dienų 
į kalėjimą už pasakymąpra- 
kalbos apie gimdymo kont
rolę.

Kalėjime sėdėdama siuvo 
ir grindis plovė.

Šiomis dienomis Anglijos 
prieplaukoj Kirkwall vėlei 
tapo sustabdytas norvegų 
laivas’ “Frederick VIII” ir 
konfiskuota daugiau, kaip 
2,000 maišų pačtos.

Anglai konfiskuoja pačtą 
ir iš Amerikos ir į Ameriką 
einančią. Tai yra begėdiš
kas laužymas tarptautiškų 
teisių, bet Amerikos valdžia 
per pirštus žiūri į britų šu-

reivius, kaipo kokius galvi
jus... Pozicijose už neatida- 
vimąi garbes ir kitokius 
mažmožius “mielaši rd i n rie

išsireiš-
kia:

“Naudodamiesi tais pa
čiais principais,kokiais nau- a i ’estu o tus paša ž i e r i 11 s drista pasivadinti 

tarų ir pirmininku.

viena: šimtą

FRONTO.
Rusu karės fronte dideliu 

permainų neįvyko. Vokie
čių artilerija nepaliauja 
bombardavus rusi] pozicijų

I. W. W. UNIJOS NARIAI 
NEGALI BOTI PILIE- .

ČIAIS.
Wilkes-Barre, Pa.—Vie

tos teisėjas paskelbė, kad 
I. W. W. unijos narai negali 
būti šios šalies piliečiais.Pa- 

‘ siremdamas tuo savo prane
šimu, jau keliems minėtos 
unijos nariams atsakė išda
vime pilietiškų popierų.

Tai tau ir laisva šalis!....

VOKIEČIAI PO VERDU- 
NU PRADEDA ATSI

GAUTI.
Paskiausios telegramos 

praneša, kad vokiečiai po 
Verdu n u pradeda atsigauti. 
Jie netik sulaikė francūzų 
atakas, bet dar ties kalnu 
304 išmušė francūzus iš 
tranšėjų. Apie tai prisipa
žįsta ir patįs francūzai. Apgriauta dalis Dvinsko.

laikosi savo pozicijose, atsa
kinėdami artilerijos ugni
mi.

Ant Kaukazo laukiama 
dideliii permainų. Mat, tris 
rusų galingi korpusai trau
kia ant Baiburto, Erzingano 
ir Diarbekro. Palei Erzin- 
ganą rusai sumušė turkus, 
užimdami jų tranšėjas; pa
imta daug turkų nelaisvėn 
sykiu su pulemiotais.

vadovyste majoro How-

LEKI JA SUMUŠĖ 
MEXIKONUS.

kariumenė jokių nuostolių 
nepanešus.

AIRIJOS REVOLIUCIJOS 
VADOVUS ŠAUDO.

si dvi valandas. 42 villistai 
užmušti ir daugybė sužeis
tų. Oficiališkam pranešime

Uncija, prasidėjo revoliuci- 
jonieriu šaudymas. Jau ke
li sušaudyta ir dar 8 bus

1
♦

gybe suareštuotų ir nuteis
tu ilgioms metams į kalėji
mą. Daugybe dar laukia 
teisino. Anglijos valdžia 
džiaugiasi, kad jai pavyko 
numalšinti ir dabar be pasi
gailėjimo šaudo sukilimo 
kaltininkus.



LAISV®

o irLaikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.įžangos 
Straipsnis janti netik pirmeiviams, bet 

ir socialdemokratams. Tai}) 
bent ji pati pasisako, talpin
dama V. Rakašio straipsnį 
apie pabėgėlių darbininkų 
reikalus.

Ron du i. Pasili- 
fondc social is- 

dėmokratizmo 
suprantantiems

gai. L. s 
kusiems 
tams i 
principą 
(kad didžiumos nuospren
džiui reik pasiduoti) tau
tininkams prisiėjo dirbti 
Lietuvos gelbėjimo darbą 
prie sunkiausių aplinky-

menės: mažas avangardas 
darbininkų klesos, saujalės 
valstiečių ir dvasiškių, la
biau susipratusioj! miestie
čių dalis ir airių inteligenti
ja, ypatingai tos jos viršū
nės, kurios spietėsi nauja
me krypsnyje airių litera
tūros judėjime. Tos inteli
gentijos vadas, Th. McDo- 
naugh, redaktorius “The 
New Ireland”, jau sušaudy-ramųs. Karalius Jurgis 

ir Asquitho ministerija gali 
lengviau atsidusti.

Keturi Airijos sukilimo

ponuciai 
tik toji tau 
kurią atsto 

tuja pp. Yčas ir Balutis.

“Laisvės” redaktoriai nu
liūdę, nes “Laisvės” skaity
tojai nenori padėti Socialis
tų Partijai varyti renkamą
ją agitaciją.

Aukų ateina, bet tai tik 
lašai didžio reikalo jūroje.

Padėkit ranka ant šir
dies ir pasiklauskite patįs

Lietuvos Šelp
Lietuvos Gelbėjimo 
Fondų Komitetu? 

Pasiūlymas.
Gerbiamieji!

Mes atvykome Amerikon, 
idant paraginti amerikie
čius sudėti kuodaugiau au
kų nukentėjusioms nuo ka*- 
rėš lietuviams ir idant tos

smirda.
Atsiprašom, 

Mums smirda 
tystės rūšis,

vadovai jau pakarti! Ketu
ri airių patriotai—Patrick 
Pearse, respublikos prezi
dentas, James Connoly, res
publikos kariumenės gene
rolas, Thomas Clark ir Tho
mas McDonaugh, jau nesi
keis iš kapų. Budelio kilpoj 
žus dar šimtai airių patrio
tų, kurie pasidavė Dublino

bokšte ilgus metus kankin- 
sis šimtai prakilnių airių, 
kurie norėjo savo šaliai 
liuosybės. Neilgai dūravo

Tiktai viena savaite. Nedi
delės buvo sukilėlių spėkos,

žmonių, susispietusių aplink 
Sin Fein (ištark shin-fane,

giją.

dintas kraujuose. Dabar po 
visą Airiją eina revoliucijo- 
nierių medžiojimas, gal būt 
dar žiauresnis, negu likvi
dacija Latvijos ir Lietuvos 
i evoliucijos pabaigoj 1905 
metu, v

glija, kuri neseniai pastatė 
paminklą savai patriotei 
Miss Gavelį, nužudytai vo
kiečių valdžios paliepimu, 
budelio juoku sveikina airių 
patriotus.

visas

durnelis, kaip Anglija “liuo- 
suoja” mažąsias tautas. Pa- 

. slėpusi vilko nasrus, kapita
listiška Anglija sielojasi dėl 
uenkijos nelaimių, neva už- 
carauja Serbiją ir Belgiją, o 
tuom pačiu laiku kraujuose 
skandina airių sukilimą.Da
bar jau ir didžiausias poli

tyti, ko verta ta sena pasa
ka, sekama nuo pradžios 
šios karės, būk talkininkai, 
o vyriausiai Anglija, rūpi
nasi mažųjų tautų likimu ir 

- laisve.
Šalin akiu dūmikai I
Negalima būtų sakyti,kad 

airių sukilimas buvo darbi
ninkiškas sukilimas, nors 
tarpe žymiausių jo vadovų 
buvo toksai idealistas soci
alistas, kaip James Connol
ly. Tai buvo gabus vado
vas airių socialistų, kaip sa
vo tėvynėje, taip ir čia, A: 
merikoje. Puikus agitato
rius gyvu žodžiu ir raštu, 
uždėtojas savaitraščio 
“Harp”, nužudytasai drau
gas priderėjo prie tos rū
šies socialistų, kurių ypač 
daug yra Lenkijoje. Jisai 
jūngė daiktan socializmo 
reikalą su Airijos paliuosa- 
vimo reikalu. Greta jo su
kilime dalyvavo grafienė 
Markowicz, žinoma socialis
tų simpatikė. Transporto 
darbininkai, kulių vadovu 
buvo dabar Amerikoj apsi
gyvenęs aidoblistas Jim 
Larkin, taip-pat dalyvavo 
sukilime.

Tačiaus plačiosios darbi
ninkų minios, plačiosios val
stiečių minios nedalyvavo 
sukilime. Jos perdaug atsi
likusios ekonomijos ir politi
kos žvilgsniu. Juk Airija,— 
tai didžiausio vargo šalis, o 
kartu su tuo šalis prietarų 
ir katalikiškos dvasiškijos į- 
tekmės. Airija labai bied- 
na, nuteriota. Jos gyvento
jų skaičius siekia tik 4 mi- 
lionų, tuo tarpu, pradžioj 
pereito amžiaus buvo apie 
20 milionų.

Sukilime dalyvavo tiktai 
.rinktinė dalis airių visuo- 

galima buvo žinoti, kad jie 
pralaimės, kad jų spėkos 

jos levą. Jie stojo j kovą, 

jų sukilimas parodė, kad 
Europa šiandien stovi ant 
vulkano.

kodiliaus ašaras dėlei airių 
tragedijos, tačiaus ji neši

“Made inlino sul
Germany 
rytas). Žinoma, taip nėra.

voliueijonierių būtų nejieš- 

prieš šimtą metų airiai, taip 
kaip ir lenkai, didžiausios 
pagelbos laukė iš Francijos.

tai vienokioj, tai kitokioj 
formoj. Tačiaus, pati suki
limo ugnis užsikūrė Airijos 
žmonių varge ir amžius tve
rusiose bėdose. Dublino su
kilėliai nebuvo importuoti iš 
Berlyno ar iš New Yorko.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Brolis Liutkauskas nuva
žiavo į Waterbury Sandorą

Dieve jam padėk—misli- 
nu sau.

Bet jis, tas mūsų brolis 
tautoje, nusivežė su savim

nant būtinai reikia pereit

Nelaiminga ta partija,ku
rios agitatoriai pradeda sa
vo darbą niekinimu jiems 
nepatinkamų ar kuo nors į- 
sišokusiu asmenų.

į:

* * ;

“Mums nėra tėvynės ir 
nėra ko ginti, o savo vado
vus apginti būtų didžiausiu 
nesusipratimų”.

Kas taip rašo?
Ogi 

tišku €
Baltimorės aidoblis- 
tautininku laikraštė- ik

*
*

“Rankpelnis” būtinai no
ri, kad “Laisvė” daugiaus 
ginčytųsi su juo dėl “Žibu
rėlio”. Ar nepalaukt, kol 
karė pasibaigs. Bus perdaug 

*.

*

stebi, kad F. J. Bagočius su 
Šliupu nuo vienos 
kalbėjo.

estrados

kad Šliu- 
monopo-

mano,
tik

*
Draugas A. Herman uo

lėtų, kad “Laisvė” rašytų 
editorialus net apie paska
las, apie kurias ji nieko nė-

Bravo!

*
*

ten su toms so-
*

Nu ir kaip 
cialistų ir tautininkų “uga- 
domis ir “vienybe”? Ar 
bus kukuliukai iš tų miltų 
ar ne?

Fritzas.

ir so-cių, demokratų 
cialistų Lietuvos ........ 
me ir kovojime už Lietu
vos liuosybę turės išeiti 
pasisiūlymas nuo socialis
tų Sąjungos, nes tik ji 
gali oficiališkai “juodu 
ant balto” gvarantuoti už 
socialistus, kad jie šito
kiam susiderinimui prita-

itsiųs savo kvieslius j tams

tinių girdėjome, jog F. J. 
Bagočius yra pasiryžęs

je. Pirmutinis . žingsnis, 
koki p. Bagočius ketina

yra tame, kad jis 
So. Bostone jo

tiniai! ian Alliance 
merica”.

jų tautininkų organas “Lie
tuvių Balsas” ima savo ma- 
lonion globon Augustiną Ja
nulaitį, dirbantį “bendrą” 

gijoj. Niekas taip negali 
užkenkti geram socialisto 
vardui, kaip tie klerikališkų 
tautininkų pagyrimai.

Tačiaus męs vis tik dar 
nevadiname A. Janulaičio 
nei socialpatriotų, nei rene- 

žiam savo principialj su juo 
nesutikimą.

Netik

ninkus, kovojančius už ge
resnę ateitį. Baramą gali 
teikti ir dainininkai bei mu
zikantai.

ke, laike kriaučkų streiko, 
tūla dainininkė lankydavosi 
streikininkų mitinguose ir, 
dainuodama, sukeldavo ko
votojų-jausmus.

ką, pagelbos darbą atlieka 
dabar Wilmerdingo Lietu
vos Sūnų ir Dukterų drau-V v

gijos benas, kuris padeda 
kovoti Pittsburgh apygar
dų darbininkams. Muzikos 
garsai sukelia darbininkų 
jausmus ir kova jiems da
rosi lengvesnė.

REDAKCIJOSE.
V. Kapsukas jau nedirb

siąs, kaipo “Rankpelnio” 
redaktorius. Būsiąs tik 
“Rankpelnio” bendradarbiu.

Antanas Lalis dirbsiąs 

gišiol jisai buvęs “N-nų” 
bendradarbiu. “Kataliko” 
redaktorius p. Brandukas 
nuėjo dirbti į “Draugą” prie 
p. Maliaucko, to paties, apie 
kurio surinktus “Vilčiai” 
pinigus eina labai nešvarios

J. Baniulis, antrasai “At
eities” redaktorius, aplei
džia Bostoną ir vyksta į 
Worcesterj dirbti p. Palta
navičiaus ofise prie “Ameri
kos Lietuvio”. “Ateitin” 
atvažiuoja pp. J. Strimaitis 
ir J. Šalčius.

Petrogrado “Naujosios 
Lietuvos” redakcija tarnau

‘Laisvė visai nereiškia tik 
politišką vienos tautos atsi
skyrimą nuo kitos. Politiš
ka nepriklausomybė yra tik
tai maža tautos laisvės da
lis. Rusų tauta, pav., yra 
politiškai n e p r i gu 1 m i n ga
nuo kitų tautų, o betgi ant 

žvanga sunkiausi vergijos 
retežiai. Idant tauta būtų

o ne

Tokios laisvės,—laisvė.-
kuri duotų nevaržomo plč 

darbo žmonėms,
Lietuvai socialistai. ne

ne
visi tautininkai”.

NeRA TIKTAI “VISO PA
SAULIO DARBININKU 

UNIJOS”...
Gyvename didžiausio dar- 

metu. \ įsur tik ir girdisi 
apie kovas ant ekonomiško-

Didžiausias mainicrių mi
nias veda United Mine W'or- 

stiprumui ir disciplinai, 
viešpataujančiai joje, mai- 
nieriai vistik pusėtinai lai

vai. darbo dieną ir, bent da
linai, unijos pripažinimą.

Didžiausias kriaučių mi
nias veda Amalgamated

New Yorke, tai ir su Kede

ment Workers. Kovos New 

tu r vedama, vadovaujant 
toms unijoms. Tij unijų 
augimas reiškia, augimą 
darbo žmonių Sąmonės.

organizacija, kuri jau paro

milžin.iškus 

cija.

ja, jau veik laimėjusi strei- 

bininkų judėjimas, o unijos 
jį sistematizuoja, paverčia 
organizuota spėka.

Tame plačiai patvinusia
me judėjime nesimato tik 
vienos unijos, taip vadina
mos “viso pasaulio darbinin
kų unijos” (I. W. W.). Ta 
atskalėlė virto zero darbi
ninkų judėjime. Atskiri 
tos unijėlės žmonės, išmesti

PRIEŠINASI FONDŲ SU- 
SIVIENYJ1MUI.

dusių gandų apie L. š. F. su- 
sivienyjimą su L. G. F. Ji
sai priešingas tu dviejų 
fondų susiyienyjimui.

“Visuomenė mums pave
dė drauge su tautininkais 
rinkti aukas Lietuvos su- 
šelpimui. Tautininkai, 
matydami, kad jų yra 
mažuma L. Š. Fondo ko
mitete ir, ypatingai, iždas 
ne jų rankose, pasitrau
kė, suorganizuodami savo 
atskirą fondą ir kenkė vi
suomenės sutvertai įstai- 

Oių, susitinkant is atska
lūnui tautininku pusės į- 
vairiausių kliūčių. Kada 
dabar jau sunkiausi laikai

sumušė ir nupuolė visuo 
menės tai mum

pakėlimui L. Š. F. 
kad gavus visuo

menes pagarbą uz savo 
pareigos atlikimą, o ne 
manyti apiė vienyjimąsi 
su atskalūnais”.

ine išvadžiojime nebūtų lio-

. iNesupranuima lik, apie 
kokius ten “oportunistus” ir 
suklaidintus ‘‘kairiojo’’ 
sparno 
jamojo 

draugus kalba cituo- 
straipsnio autorius.

‘suklaidinti kairiojotai” ir
sparno”draugai yra iii-žmo
nės, kurie priešseiminėse 
diskusi jose, vėliau seimo 

ciją, kad jie įgijo visuome
nės daugumos užsitikėjimą 
ir atlaikė ta savo pozicija

ta u tin in kii 
tos rūšies 

Būti

dirbti tie nelaimingi neo- 
portunistai, kuriuos “visuo
menės daugumos noras” į- 
sodino į nacionalistų “išpe-

KIEK BEREIKALINGAI
IŠLEIDŽIAMA PI-

įdomių

universiteto

kiek žmones per metus iš
leidžia bereikalingiems

Skaitlines yra sekan
čios: svaiginantiems gėri
mams $2,200,000,000; ta
bakui $1,200,000,000; auk
siniams ‘ daiktams ir 
brangakmeniams $800,- 
000,000; automobi iams 
$500,000,000; bažnyčioms 
$250,000,000; saldainiams

000,000; nesvaiginantiems 
gėrimams $120,000,000; 
arbatai ir kavai $100,000,-

šalams (skrybėlėms ir ki
tiems) $90,000,000; paten
tuotoms gyduolėms $80,- 
000,000; kramtomai gu
mai (chewing gum) 
$13,000,000 • užrubežinėms 
tikybinėms misijoms $12.- 
000,000.

riaus ir kiekvieno sveikai 
protaujančio žmogaus 
nuomone, tos milžiniškos 
sumos pinigų yra išeikvo- 
jamos bereikalingai. Jei
gu jau ne visai jas panai-

10' 1 visos sumos. Tik pa
galvokite, S5.185,000,000

gas dainavo apie lietuvių 
gintarus, o dabar Tumas 
užtraukė apie Kovą, trcn-

Pasirodo, kad karė auklė
ja poetiškus talentus... ypa
tingai sočiųjų žmonių sluog- 
snyje.

styti iš kišeniaus tasai de 
šimtukas.

Paimkit jį ir įmeskit į

Jūsų sąžinė nebus rami, 
kolei tas dešimtukas neatsi
durs Socialist Party cam- 
pagne fonde.

tasai smarkusis new- 

suma suaukauta per
Janušonio dukters

A. Janušonis, P. Pasakinis,

šonis, Trainauskas, V. Ži
linskas, Mešlaiškis, Mešlaiš- 
kienė, J ieva Jaruševičiūtė ir

25c.; J. A. Janušonis, O. 
Juodveškiūtė, J. Adams, K. 
Kazlauskas, K.Dulinskas, F. 
Dulinskas, A. Palubinskas,

ia, K. Jan- 
Beičius, N.

e 1 i z a b c t he i č i ų, c 1 i f f s i d i eč i ų, 
harrisoniečių ir t. t.

K. Kupris iš Monessen, 

“Laisvės”. Radosi gerų 
žmonių, kurie ir suaukavo 
po 10c. J. Delinikaitis, Rė
ža, Waitulcvicia; po 25c au
kavo Z. Burba,.- -M. Deli- 
ninkaitienė. K. Kupris au
kavo net $1.00. J. Punis 
15c. Išviso $1.95.

J. Paltinaitis iš Brooklyn, 
N. 5 ..—20c., F. Biliūnas iš 
Omaha, Neb.—10c.

A. Dovydaitis iš Rock- 
Velykųatsikėlęs c

Ant jo
laimės pirmas

vė straipsnis apie tuos de

gus ėmėsi darbo. Tai bent 
Velykas paminėjo. Jeigu 
dangaus karalystė ištikrųjų 

privalo apsileist ir šv. Pet
rui. Po 10c. aukavo: Raš

v i č e, J. K u z m i c k a s, K1 a s ta u c - 
kas, Meldažis, A. Valentas, 
A. Valcntinaviče, J.Žolynas,
J. Mažeika, J. Dobinas, Ali- 
nauskas, Raškevičia, Selec-

Kove ra, S. Petrauskas, T. 
Aleksynas, A. Juodsnukis.J. 
Vaišnora po 25c.

Išviso $3.00.

renis iš Rochester, N. Y.,po 
10c.

S. Mada ir Bukshnis po 

gatuck, Conn., prisiuntė nuo 
savo draugų 30c.

Samulevičius iš Luke, 
M d. 50c.

Greshana,
Ohio, 20c.

Mass., 25c; A. Tamalonis — 
>1.00, J. Tamalonis—50c.

Dambrawsky iš Pitt 
Pa., 10c, Savickas iš 
Louis, Mo.—30c.

Juozas Stadelnikas 

kas iš Phila., Pa., 25c.
Viso šiame “Laisvės nu

mery 
$8.20.

$11.70. Seniau buvo 
Išviso $19.90.

aukos eitų šelpimui vien su
lig nukentėjusių pavargimo 
laipsnio, o ne sulig jų tikė
jimo, pažiūrų ar kilimo.

Iš pirmų dienų męs pama
tėme, kad tu auku Ameri
kos lietuviai sudėtų daug 
daugiau, jeigu abu Fondai 
(L. G. F. ir L. Š. F.) eitų iš
vien, o ne atskyrium, kon
kuruodami.

Tolimesnis veikimas dar 
labiau pertikrino mus šia
me įsitikini me: męs pamatė
me, kad ne tik daugybė au
kautojų. bet ir atskiri vie
no ir kito Fondo šalininkai, 
m-t komitetų nariai ir visa 
pažangesnioji laikraštija 
taipgi prielankus susivieny- 
jimui ir apie jį sąprotauja. 
Tas mums duoda drąsą

mitetus su prašymu, neati
dėliojant pradėti tarybas 
tame klausime, ir šiuomi

biamiem Fondu Komitetam: 4
Tegul abiejų Fondų Ko

mitetai išskiria nuo savęs 
b-o 3 atstovus Sujungimo 
Kmnisijon (gal dėl greitu
mo geriausia — pirminin
kus, iždininkus ir sekreto
rius), kurie suprojektuoja 
dėsnius ir būdą Fondų susi- 
vienyjimo.

Nustatytieji tos komisijos 
dėsniai paduodami balsavi
mui abiejų Komitetų, ir jei 
bus-priimti, įeina gyveni-
man.

Jei reikalingas koks tar
pininkavimas prie pirmuti- • 
r. i u susinėsimu komitetu ar » 
jų atstovų ir jei tam daly
kui tinkame—patarnausime 
su mielu noru.

Męs dar labai prašome 
Komitetų:

I) Atlikti visą reikalą 
kuogreičiausiai;

II) Prie svarstymo pro
jekto sujungimo priimt mus 
komisijon bent su pataria
muoju balsu:

III) Prie visokių tarybų 
ir svarstymų atminti, kad 
čion eina dalykas apie su- v 
jungimą dviejų fondų, tu
rinčių tą patį uždavinį — 
būtent šelpimą, bet jokiu 
būdu ne apie sujungimą 
srovių ar partijų, kurios tu
ri siekius politikinius.

Partijų uždaviniai nėra 
vienoki, ir rišti savo reika
lams partijos turi savus or
ganus, kuriais jug nėra nei
L. G. nei L. Š. Fondų Komi
tetai.

IV) Prie klausimo svars
tymo užmiršti praeitus lai
kus ir ne prirodinėti, kas, 
kur, kada, kiek buvo kaltas 
ar ne kaltas tame, kad pasi
darė du fondai. Lai tam vi-

k i me, kaip sutvarkyti toli
mesnį šelpimo darbą. O 
darbo tokio begalės!

A. Bulota, 
žemaitė. 

26-IV-1916

So. Boston.

Nuo redakcijos. — Vie- I. 
name iš artymiausių “Lai- v 
svės” num. plačiau atsiliep-, < 
sim pakeltaisiais klausimais. 
Čion tiek tepridūrsim> jog 
gerb. svečiai atvažiavo A- 
merikon L. š. F. pakviesti.
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Lietuviai belaisviai 
šaukiasi pagelbos

(Specialis pranešimas iš nelaisvės Vokietijoj).

Nelaisviai prašo pašelpos 
nuo giminių, prietelių ir ge- 

? radėjų. Kas tiktai prijau- 
' čiat Belaisviams, kuo kas 

galėdami, padėkit jiems su
rast nurodytas y patas. Pi
nigus, laiškus—visi siųskit 
šiuomi adresu: Butow — 
Pommern Deutschland.Ger- 
many. Vardas pavardė ir 
No. (Numeris adrese svar
biausia nepamiršti, nes vie
nodom pavardėm daug 
yra).

Evai to.
15. Jonas Stasionis, N43,- 

624, paeinu iš kaimo Slačio- 
nių, Kaniavos valsčiaus, Ly-

li jonus Stasioniūtės.
16. Antanas Kvietkaus-

mo Barava-Šilaitis,

beciūno ir Ant. Savukyno.’
17. Mikas Olenskas, N 27- 

670, VI Ins., paeinu iš kaimo 
Žnicos, Kirsnos gmino, Kai-

paeina iš kaimo Didiasaliot

vieto, Suvalkų gub. Pajieš
kau brolio Motiejaus Žuko. 
Gyveno Rochester, ir Jono 
Petrausko iš Waterburio.

2. Andrius Gylis, N16,721, 
paeinantis iš kaimo Lioriš- 
kių, gmino Šilgalių, Nau
miesčio pav., Suvalkų gub. 
Pajieškau Joną Pranį ir 
Juozą Giliu.

3. Juozas Mačiulaitis,

bernijos. Pajieškau Balt
raus Babarsko, Jono ir Mi
ko Žaleduoniu, tikru broliu4. z V 4.

Juozo ir Martyno Jelenskų

1 i ū tės- Ka m i nsk ienės.
18. Baltrus Vasiliauskas 

N43,643, paeinantis iš Bai

kių, gmino Kidulių, Nau
miesčio pav., Suvalkų gub.

Radzevičius.
4. Jonas Macas* N27,150, 

paeinu iš kaimo Sartininkų 
ir valsčiaus Sartininkų, Ra
seinių pav., Kauno guberni
jos. Pajieškau Kazį Jušką,

vieto, Suvalkų gub. Pajieš
kau dukters Onos Vasiliaus
kių t ės. švogerių Martino 
ir Jurgio Mažeikių.

19. Juozas Kalkauskas, 
N27,887, paeinantis iš Ko- 
jaskų Kurkliškių, gmino 
Veiverių, Marijampolės pa
vieto. Pajieškau švogerio 
Vinco Skelčio.

Kraki.
4.

875, paeinu iš kaimo Lauki- 
niškio, Tamošbudžio gmino, 
Marijampolės pavieto, Su
valkų gub. Pa j ieškau tikro

Kučą irv

N 26,270, 
Latvelių,

332, melninkas iš I nd rėja v o 
dvaro, Šiaulių pavieto, Kau
no gubernijos. Pajieškau 
Joną Bartriškevičių, Vincą 
Monkų, Kazį Adomaitį, ku
nigą Stanislovą 
Juozą Jarą.

6. Stasis šuša, 
paeinu iš kaimo
gmino Papilio, Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Pajieškau 
savo gerą prietelių kunigą 
Petrą Gudauską.

7. Stasys Žilinskas, N27,- 
184, paeinu iš kaimo Pivo- 
rių, Rietavo valsčiaus, Ra
seinių pavieto, Kauno gub. 
Pajieškau sesers Veronikos 
Žilinskiūtės, kuri Liepojuj 
ištekėjo už vyro ir iškeliavo 
Amerikon, ir Joną Žilinską.

8. Adomas Matulevičia, 
N16,221, paeinu iš kaimo 
Petroškų, valsčiaus Veisie
jų, Seinų pavieto, Suvalkų 
gubernijos. Pajieškau Vin
cą Suhackį iš Shenandoah, 
Pa., Stasį Kociuną, Antaną 
Margavičių.

9. Jonas Zdanavičia, N 
43,657, paeinu iš kaimo Sei- 
liūnų, Meroslavo valsčiaus, 
Seintj pavieto, Suvalkų rė- 
dybos. Pajieškau Stanislo
vą Lukoševičią iš New 
Yorko.

10. Mikas Mažeika, N43,- 
551, paeinu iš miesto Mari
jampolės, Suvalkų gub. Pa
jieškau Aleksandrą Mažei
ką.

11. Adolfas černauskas, 
N16,409 VI In., paeinu iš 
kaimo Veisiejų, Seinų pavie
to, Suvalkų gub. Pajieškau 
Vinca ir Petrą Kazakevi
čius, švogerį Juozą Kazoką, 
brolėnus Mateušą ir Petrą 
Česnauckus.

12. Aleksandras Muzike- 
vičius, N16,791 , paeinu iš so
džiaus Didžesalio, Leipūnų 
gmino, Seinų pav. Pajieš
kau tikro brolio Jono, švo- 

*gerių Prano ir Juozo Leu- 
lių ir dėdės Jono Bražins
ko.

13. Jurgis Paletas, N13,- 
334, paeinu iš kaimo M išvie
čių, Alvito gmino, Vilkaviš
kio pavieto, Suvalkų gub. 
Pajieškau Rikarto Paliepio.

14. Mikas Gierpiertas, 
N43,508, paeinu iš Vladisla
vovo (Naumiesčio), Suval
kų gub. Pajieškau Mejerio

CIO

Tamošbudžio

te, Suvalkų gub. Pajieškau 
savo pusbrolių Juozo ir An
tano Mickaičių.

22. Bronius Vaitkevičia, 
N47,953, iš kaimo Višakio- 
Rūda, Gudelių gmino, Mari
jampolės pavieto. Pajieš
kau sesers Konstancijos

co Skelčio.
23. Kazys Savoniakas, 

N39,570,iš kaimo Dombravi- 
nos, Antanavo gmino, Ma
rijampolės pavieto, Suv. g. 
Pajieškau pusbrolio Antano 
Petraičio.

24. Juozas Tamulaitis, N 
47,945, iš kaimo Jadągonio, 
Dobravolės gmino, Naumie
sčio (Vladislavovo) pavieto, 
Suvalkų gub. Pajieškau Sta
sio Povilaičio, pusbrolio.'

25. Antanas Valaitis, N 
39,639, iš kaimo Traškeliš- 
kio, vaisė. Tauragės, Rasei
nių pavieto, Kauno gub. Pa
jieškau švogerį Joną Tanio

26. Ivanas Zubrikovas, N 
27,073, paeinu iš Kybartų,

linis tarnas. Pajieškau gi
minių Stasio Šimkevičiaus 
ir kitų, prašau atsišaukti—

27. Boleslovas Pavlavi- 
čius, N9801-VI In., paeinu iš 
pasėdos Lazdijų, Suvalkų

munto Pavlavičiaus ir sese
rų Juzefus Vaškevičienės ir 
Marės Brisacz,. visi gyvena 
Newark, N. J.

jog“Laisvei” praneša 
lietuviai belaisviai yra bega
lo dėkingi tiems savo gen
tims ir pažįstamiems Ame
rikoje, kurie sušelpia juos. 
Smagu jiems yra gauti laiš-

piniginė pašelpa.

PAKARTIEJI LIETUVIAI
“Vien. Liet.” skaitom:
“Kuomet tik prasidėjo ka

rė, tarp pačių Lietuvos žmo
nių kilęs nesusipratimas. 
Lietuvoj, ypač daug Suval
kų gub., esant ir prūsų lie- 
tuvių-liuteronų, katalikai

lietuviai jų neapkentę ir į- 
vaTdydavę juos šnipais,ir p., 
už ką juos rusų valdžia be 
jokio teismo baudusi mirčia. 
Pirmu kartu vokiečiams į- 
ėjus Lietuvon, buvo į valdiš
kas vietas nuskildami lietu
viai, kuomet gi vokiečius 
rusai atstūmė atgal, tuos 
lietuvius (užimančius val-

net keliata pakartųjų lietu
vių vardus paminėjo. Štai

Geistariškių kaimo—Unika,

tis (jo sūnus rusų kariume-

Undermanas; iš Susynikų 
kaimo-— K e ba lis, M e r i c ry s; 
iš Užbalių kaimo—Resblo- 
ta, Bunaktra; iš Šlaičių kai
mo—Vagneris: iš Vasvilės 
—Guffa; iš Kapčemieščio— 
Kunickis, Ridielina ir t. t.

PATARIMAS SE
NIEMS AMERI

KONAMS.
Amerikos Lietuva 

dar nesusilaukė savo is
toriko; o visgi tas isto
rikas—arba istorikai — 
turės kada nors susi
rasti. Tad ar nevertėtų 
jau dabar pradėti rinkti

to rijai ?

merikon, kunigo Bur
bos veikimas, pirmos 
dienos Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj, be-

mas pirmutinių kunigų, 
a t v y k u s i ų apaštal au t i 
išeiviams lietuviams, 
Plymoutho ir Shenan-

įdomiu-idomiausios me-

istoriko

atmena dar anuos lai-

tįs dalyvavo tos gady
nės judėjime. Bet mū
sų mogikanai, vienas 
po kito, eina į kapus ir 
kiekvienas jų nusineša 
užuomiršos šalin didelį 
atminimų skarbą.

O kiek vėl tu anekdo
tų užsiliko iš anų, taip 
nutolusiu, laikų—apie 
J. Šliupą, Burbą,Paukš
čius, dėdę Šerną ir ki
tus.

Rinkime tat tą savo
tiškos rūšies lietuvišką 
“folklorą”, žymėkime 
atminimus ant popie- 
ros, kad jie neprading- 
tu laiko klaikume.

Neseniai, padėkime, 
mirė Brooklyno Petras 
Draugelis, senas saliū-

kius apie jį... na, buvo

švisdavo, kaip imdavo 
pasakot apie anuos lai
kus, kada laisvamany- 
bės bangai užėjus, “lai
svamaniškas” saliūnas 
pasišiaušė prieš katali
kišką bažnyčią. Tai 
buvo prieš kokia 20—25 
metus.

Aš patariu seniems 
amerikonams nubudin- 
ti savo atmintį ir vai
dentuvę, ir prikelti iš

riškus” laikus. Tie at
minimai, jei ne šian-

būti persijoti kokio 
nors istoriko. Grūdai

kili ir žmoniškai sudo
roti.

I). Alb.

kalėjimuosna grūdžiami.Bet 
kodėl Anglija visiškai kitaip 
elgiasi su Carsonu ir jo 
draugais, kurie taip-pat ke
lia Airijoj civilišką karę?

Vokiečių užtarėjas.
(Nuo mūsų korespondento 

iš Danijos).

kalbantis Bjorn Bjornson.
Čia jis laikė visą eilę prakal-

ji] karės frontų”. Bet visos

ir panieka visų kariaujan
čių Vokietijos priešų. To- 
dėlei minėtos prakalbos pa

viena

švilpė nuo pagrindų, ne
duodant jam nei pasiteisin-

Bjorn Bjornson? Gal ne 
vienam rūpės žinoti? ! ligi 
sūnus garsaus Norvegijos 
poeto-liaudininko Bjornst- 
jerne Bjornson. Savo pra
kalbose jisai vokiečius į- pa
dange iškėlė, išteisindamas 
juos už sunaikinimą Belgi
jos, nuskandinimą Lusitani- 
jos, bombardavimą orlai
viais atviru miestu, kur žu- 
vo daugybė šiai]) nekaltų 
žmonių. Jis visuomet bai
siai gyrė vokiečius ir jų ša
lininkus, drauge stengdama
sis kobjauriausia apjuodinti

ją su Belgija; anot jo išėjo 
taip: kas vokiška, tai gera 
ir padoru,o kas tam priešin
ga, tai vis niekšiška ir bjau
ru. Publikai to jau buvo

Iš Argentinos ir 
Uruguay.

tūlas šalis visai nieko neiš
vežta.

♦

Tape Argentinos ir Su
vienytų Valstijų socialistų 
judėjimo yra labai didelis 
skirtumas. Argentinos so
cialistai labai veiklus. Jie 
bepaliovus rengia p rakai-

Rosario.— 1904 metais 
čia tapo įkurta kooperaty
viška 
pykla,

n žemė

darbininku duonke-
kuriai labai gerai

Bėgy 12 mėnesių ji
veik visa Rosario. 

c

Kas svarbiausia,

ja labai remia socialistų ju
dėjimą: žymiausi profeso
riai, advokatai, daktarai ii*

bandė kelis sykius atakuoti, 
liet darbininkai visas jų ata
kas atmušė.

Dabar jau valdžia pradė-

bių, ypatingai teisių minis-

Valstijos ginkluotųsi ir 
rengtųsi prie karės, jie pri
sidėtų prie reikalavimo, kad 
būtų nekaltų žmonių krau
jas liejamas, jie prisidėtų 
prie garsinimo žmogžudys
tės.

Dėlei viršnurodytų prie
žasčių susipratę darbininkai 
neprivalo tokiose parodose 
dalyvauti. Jose gali daly
vauti tik kapitalistų ir kuni
gui klapčiukai, kurie sveti
mu protu gyvena. Kiekvie
nas darbininkas, protaujan
tis savo protu, atsisakys da-

tai—-tai darbininku genero
lai, vadovai: jie išvien su

kalams ir t. t. Greitu laiku
Buenos Aires, Rosario, La

Mendoza ir kiti miestai bus 
socialistu rankose. Net iv c

nos socialistų kokį nors

rodo toks skirtumas,

D. P. P.

ir

Montevideo—tai maža re
publika, kurią atidalina Rio 
de La Plata upė nuo Buenos 
Aires, Argentina. Montevi
deo miestas moderniškas ir 
labai dailus architektūros ir

nė vokiečių valdžios nusam- ninkus.
(lytu agentu, arba kaizerio 
bernu. Ir ištiesti, rodos, 4. Z 7
Bjorn Bjornson buvo labai

Visos jo prakalbos Kopen
hagoje buvo su didžiausia 
atyda sekamos ir atkartoja
mos Vokietijos atžagareivių 
laikraščiuose. . Pagaliaus, 
iškilus skandalui, kada mi
nėtas kalbėtojas lapo nuvy
tas nuo pagrindų, tie patys 
vokiečių laikraščiai paskel
bė, būk tai padarius tūla 
anglų organizacija; bet čia 
žinoma tikras melas; pana
šios organizacijos Kopenha
goje nėra; tą darbą atliko

jau beveik visi suaugę žmo
nės. Po nepasisekimui Ko
penhagoje, Bjorn Bjornso- 

Berly- 
Žino- 
riau- 
lizdo

Tenai savo pra-

nas staiga nuvyko 
nan laikyti prakalbą, 
ma, 
siu,

tenais apsiėjo be 
nes jau savo

turčių skandinavų Berlyne. 
Vietine valdžia jam čia jo-

gerai žinoma, da neprasidė
jus karei, beveik visur Vo
kietijoj vartoti svetima kal
ba susirinkimuose buvo 
draudžiama, o ypač užsie
niečiams kalbėti statoma vi
sokios kliūtis. Buvo, net at- 

i-

si tikimų, kad daugelis lau
ki] darbininkų iš Danijos, 
dirbusių Šlezvyge, tapo

nijon tik už sudainavimą 
kokios nors daniškos daine-

nios, jog B. Bjornson važi-

mis, ten sakoma,

jama mažiau-daugiau Vo

Tvirtinama, kad Bjorn 
Bjornson žadąs vykti į A- 
meriką su savo misija. Kas- 
žin kaip tąjį vokiečių patro
ną Amerikos visuomenė su
tiks? S.

kooperacija ii* tų ponų ne

WWARKO JUBILE JIS 
AR1 ‘PREPAREDNESS’?

LI EPO JUS.
Neseniai atvyko Petro- 

gradan iš Liepojaus p. B., 
kuriai š. m. sausio m. pra
džioje vokiečiai leido va
žiuoti Rusijon kartu su mo-

Kai]) žinoma, Newarko

vaikščiojimų paminėjimui 
250 metu sukaktuvių nuo 
miesto Įkūrimo. Sakoma, 
kad per visą vasarą bus j- 
v airių tautų demonstracijų, 
atidavimui Newarkui prigu-

pagarsinimas Suv. Valstijų 
vėliavos ir išgarsinimas 
“prepa redness” (ginklą vi mo

Kapitalistai ir jų klapčiu

garsinti “

kus, kad pasekmingiau pa-

v

Darbininkai irgi
nesnaudžia: smarkiai orga-

savo išnaudotojais.
vimo arba,

Jie reikalauja didesnės mo-

valandų. Ikišiol gatveka- 
riai dirbdavo neaprubežino
tas valandas ir gaudavo 36 
piesus i mėnesį algos. (Uru-

lietuvių visuomenė atsisakė 
dalyvauti tose iškilmėse,bet 
klerikalai griebėsi visom ke
turiom ir rengiasi prie da
lyvavimo. Bet nelaimė, vie
ni jaučiasi persilpnais, todėl

nuo viso pasaulio; brangu
mas neapsakomas. Užėmę 
Liepoją, vokiečiai rado dide
lius miltų sandėlius (Beren- 
to malūne), benzino, gyvojo 
sidabro, bet tuojaus buvo 
viskas rekvizuota ir išvežta 
Vokietijon. Dabar valgo
mąjį) produktų atvežama iš

lavo 8 vai. darbo dienos, 45 
piešų mėnesinės algos ir 2 
dienų po 30 valandų poilsio 
j mėnesį. Streikas laimėtas

Dabar išėjo įstreiką duon
kepiai ir kitų amatų darbi
ninkai rengiasi apskelbti 
streiką. • v

Čia yra ir lietuviu darbi
ninkų, bet jie apie save nie
kad nieko nepraneša.

*

ministerija nusprendė su
mažinti valdininkams algas 
ant 2,514,789.92 piešų 
sekančiai: prezidentui algą 
ant 19,740 p., ministerijai 
ant 235,880 p. ir likusią su
ma išskirstė ant kitu ištai
gų valdininkų.

Vidaus dalykų ministeri
ja išleido naują įstatymą, 
pavelijantį moterims dirbti 
naktimis. Pirmiaus buvo j- 
statvmas, draudžiantis mo
terims naktini darba. 'Tele
fonistės ir linotypistūs

Social i s-

*

1915 metais iš Argentinos 
kukurūzu neišvežta i Vokie- 

i .4

kūkuruzų, Australijai

gijai—99.867. 1915

i Franciją—147,- 
iia—154,224, ir i

tonai.
Abelnai išvežimas kuku

rūzų 1915 metais žymiai pa
kilo, nepaisant į tai, kad į

kiniu miestu lietuvius.
Bet ar męs, darbininkai,

v auti? Niekuomet!
Tiesa, klerikalai ir tau

tiečiai sako, kad dalyvau

kelti lietuviu varda. Tai 
vaikiškos pasakos. Ar daug

atvdos i kitas mažesnes tau-
V t

tas? Jie nieko nenori ži
noti, apart savo tautos ir ti-

gus. Kaip ir visoj Vokieti
joj įvesta, taip vadinamoji, 
“lapelių sistema”. Vienam 
žmogui per parą leidžiama 
pirkti ne daugiau, kaip į 
svaro duonos. Sausio pra
džioj juodos duonos svaras 
kainavo 12 kap., baltos — 
visai nėra: jautienos svaras 
kainuoja 40—50 kap., kiau
lienos—60 ka])., bet mėsos 
nevisuomet būna; cukraus 
kurį laiką visai nebuvo, da
bar yra ir nebrangus.

K rasos nebėr; susirašinė
ti su kitomis užimtomis vie
tomis negalima. Vienok 
laiškai, ypač pinigai, iš Ru
sijos ir kitų šalių gaunami 
reguliariai per ispanų kon
sulą. Per ispanų konsulą 
galima rašyti Rusijon laiš
kus, bet tik išimtinuose at
sitikimuose. Iš miesto išva
žiuoti gyventojams beveik 
niekuomet neleidžiama.
Juodo darbo nesunkų gau

ti. nes kai kurie fabrikai te
bedirba: pavyzdžiui, Bekiro 
fabrikas dirba dabar šovi
nius. Labai vargingas pa
dėjimas vidurinio luomo 
žmonių :įvairių kontorų tar
nautojų, pasilikusių rusų 
valdininku ir k. Jie nesu
randa jokio sau tinkamo

dauja.

mis ■ savo tautas 
anglų socialistų spauda 
rai žino apie1 visas

Tol i aus 
ge- 

maža-

žemina, bet atbulai—užta
ria. Reiškia, męs geriau ne
galime savo tautos išgarsin

valdininkai ir 
kurių Liepojuj 
elgiasi su vietos 

labai manda
giai: vienok laikas po laiko 
pasirodo visoki “paliepi-

kareiviai,

ta tarpe darbininkų spau-

Antras dalykas, nors

au] nepildyti, tą laukia sun
ki bausmė. Pavyzdžiui, bu
vo pagarsinta klodžių rek
vizicija: vienas pirklys klo
ties paslėpė, už ką jam teko 
apie keturis mėnesius patu-

v išvien a

Juk,

atsitikimų ?

neprivalo dalyvauti ten, kur 
garsinama ginklavimasis ir 
rengimasis prie karės. O

tas daroma. Štai jau dabar 
atspausdinta tam tikros 
stampos, kurios lipinama

r ei vis, turintis užtektinai 
ammunicijos. Reiškia, jei
gu darbininkai dalyvautų 
toj parodoj, jie prisidėtų 
pine reikalavimų, kad Su v.

sa, kas rusiška: visos iška
bos.- rašytos rusu kalba, už- 
teptos, mokiniams draudžia
ma nešioti diržus ir augštas 
a])i kaklus, kad nepriminti 
rusu formos. Atidengta 
viena gimnazija, kurioje 
viskas .mokinama vokiečiu 
kalba.

Kuone kiekvienoje kertė
je atsidarė kavinės, kuriose 
galima gauti alaus, degti
nės, bilijardu lošti. Daugy
bė “pusintiligenčių”, kurios 
negali gauti jokio darbo,

je. P. B. sako, kad tokio 
ištvirkimo Liepojuj ji dar 
niekuomet nematė.

Miesto valdyba sena, j ku
rią įeina kuone vieni vokie
čiai, 
na.

........................T.

■iŠ

Tramvajai mieste ei 
(Iš “Nauj Liet.”)
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LAISVU

Našle
Vertė švenčioniškis

gamtos apsireiškimą ir tas liūdyjo, kad jų 
name jau įsigyvenus meiliška tradicija, kai
po gamtiškas įstatymas. Kada eidavo ko
kie nors dalykai apie meilišką užsidegimą, MOTERIMS NAUJIENOS pas kunigėlį. Vaikinas pa- negu visai nieko neveiktų, 

sakė,kad visi jo pinigai ban- -------------
ke tam mieste, kuriam jis KEISTI APSIREIŠKIMAI 
darbą turi. Mergina sutiko Pastaruoju laiku tai vie-

Tas buvo Bankevillio pily, laike me
džioklės sezono. Ruduo, kaip tyčia, išpuolė 
liūdnas ir lietingas. Rausvi lapai, nukritę 
nuo medžių, vietoj po kojų šiukždėti, buvo 
lietaus permerkti, prilipę prie žemės ir 
puvo.

Girių medžiai buvo veik pliki, o oras 
taip šlapias, kad žmogus jautiesi, kaip pir
tyje. Kada jūs įeinate į girią, tai tuojaus 
pajuntate pelėsių kvapsnį. Kloniai pilni 
vandens, žolė šlapia, žemė permerkta lie
taus. Kada medžiotojai pasitranko po gi
rią, tai vakare vyrai, susilenkę kaip lankai, 
jaunos moterįs, ankštais drabužiais ir 
siaurais sijonais apsirėdžiusios ir peršlapu
sios iki kaulų, sušlapę šunįs, visi liūdni, nu
vargę, grįžta namo. Ir tas atsikartoja kas-.

apie nesuvaldomus jausmus, tai nei vienas 
jų iš to nesistebėdavo ir jeigu prie jų kal
bėdavo apie priežastis, neleidžiančias ko
kiai nors porelei įsimylėti, apie persiskyri
mą Įsimylėjusi ir net apie kerštą už neišti
kimybę, tai kaip duktė, taip ir anūkė sun
kiai atsidusdavo ir sakydavo:

“O, kaip jis (arba ji) sunkiai kanki
nosi, pakol priėjo prie tokio žingsnio”! Ir 
viskas. Meiliškos dramos pas jas iššaukda-

sipiktinimą. nepaisant į tai, kad jos tan
kiai būdavo ir kriminališkos!

dell, užkviestas ant medžiokles, pavogė tą 
jauną mergaitę.

sitiko. Vieną gražų rytą rado jį šuniny-

Dideliam, puikiai papuoštam kambary 
po pietų, vyrai neturėdami ką veikti, susė
do kortomis palošti. Jie lošė be jokio noro, 
be žingeidumo, nuobodžiai. Lauke vėjas

tartum norėdamas į vidurį įsiveržti ir dar 
didesnį liūdnumą suteikti. Buvo sumany
ta paliauti lošus ir pradėti pasakoti kokius 
nors istoriškus atsitikimus; visi tam prita
rė, bet nei vienas negalėjo sugalvoti ką 
nors žingeidaus, užimančio. Medžiotojai 
pasakojo apie tuos nuotįkius, kuriuos jiems 
prisiėjo pergyventi laike medžioklių, apie 
kralikų mušimą, o moteris laužė sau gai

Merkinės Vaidyla.

Jaunas Kankinys

Tylėjo sienos, žodelio netarę,

Ir naktis ir dienos, lyg susitarę,

M. vavo tokiu, kurioms darbi- v ’
ninkių reikalai mažai terū- 

i. Ir neturime manyti, 
i susivažiavimas 

tiek atneš naudos, kaip

AR REIKALINGAS L.
P. SUS-MUI SUSIVA-

, ŽIAVIMAS?* kad ir musu
Pasirodžius L. M. P. S. A. • f mi' 

l-mos kuopos įnešimui ]£a(i !)njc (kl, 
“Laisvės” N15, kad sušauk- jeį šįajs n 
ti šiais metais Susivienyji- m. P. S. A. susivažiavimas, 
mo susivažiaviimi, tai .mūsų! tuomet, be abejo, mūsų pra- 
draugės, rodosi, mažai aty-1 darba galima būtu

prisimenam, kuomet įvyko pildyti visus nedateklius ir 
pirmas moterų susivažiavi-! nn-lSų susivienyjimas pradė-
mas Lietuvoje 19.07. •

triukšmo pakelta, o 
so mažai naudos 
(Mat, darbininkės 
viską poniutėms, o 
poniutėms darbiu i ūkiški rei-

sparčiau. •

iš to vi- |Ll> susivažiavime turėtume 
tebuvo, aptarti, kaip arčiau susirišti 
pavedė L;ll Did. Brit. Moterų Darbi- 

Vjki()m.s i ninkių Draugija ir veikti iš-
vien, nes išvien veikiant, bū
tų darbas daug pasekmin-

'Poliaus vėl turbūt pr.isi- gesnis.
imam, kaip L. S. S. A. per Turėtume pasirūpint, kad

ketvirta susivažiavimu 1908 
m. gegužes 10-13 buvo nu
tarta, kad pradėti organi
zuoti moteris atskirai, nes

dėsnį judėjimą tarpe Lietu
vos moterų, nes ten ir prieš 
karę, rodosi, darbininkių

Jau buvo įnešta, kad atsisakyti ir nuo 
pasakojimų, nes jais niekas nežingeidavo, 
kaip staiga tūla jauna moteris, sėdėdama 
greta savo senos tetos, palikusios iki mir
ties mergaite, mašinališkai besibovydama 
jos sudžiūvusiais pirštais, pastebėjo ant 
piršto žiedelį, nupintą iš šviesiai-baltų 
plaukų, kurį ji labai tankiai matydavo, bet 
niekad neateidavo mintis į galvą, kodėl ji 
tą žiedelį nešioja.

Ji, besukinėdama ant tetos piršto tą

Vien širdis nerimo, blaškėsi šėle 
Vėjuotos audros kas kartą baisesnės, 
Sielą kankino vis nuolatos gėlė,

Saulėta dienelė temti pradėjo,

Apsipylę kraujo prakaitu sūriu, 
>e šypsos—linksmumo liūdname veide,

tai.
nu- riejos prie vartų, už sienos mūrines,

pintas iš vaikiščio plaukų...
Sena mergaitė išsyk paraudo, paskui 

pabalo ir drebančiu balsu prabilo:
—Tas taip liūdnas atsitikimas, taip 

liūdnas, kad aš visai nenoriu apie jį ir pasa- 
-koti. Iš tos priežasties visas mano gyveni
mas pasidarė nelaimingu. Tuomet aš bu
vau labai jauna ir manyje ant viso amžiaus 
pasiliko toks baisus atsiminimas, kad aš ir 
dabar kaip tik apie tai pradedu mislyti, tai Jaunas kanki žuvo kovuias 
vi /Ai o re i I o i L*- o 11 *■

Tikėdamas miškan pasislėpti giliai,

Vijosi paskui į mišką, kaip vėjai. 
Sutrenkė šūviai, ir įsmigo kulka... 
“Imkit mane, jūs siurbikai skriaudėjai

neišsilaikau neverkus.
Tuojaus visi panorėjo sužinoti tą isto

riją, bet teta atsisakė ją pasakoti. Paga-

šakoti:

Trokštantis laisvės brolių vergijai 
Žuvo nuo kulkos jaunas artojas!... 
Tėveliai gavę žinią, ir mirė

reikalus nuo vyrų ir jas 
skyrium organizuojant gal 
būtų geresnės pasekmes.

Kad tą nutarimą gyveni

ne sušauktas pirmas Ame
rikoje lietuvių moterų su
sivažiavimas, kuris i vyko

sivažiavimas buvo 
mas Moterų

matė.
Rodosi, Lietuvos moteris,

čių, turėtų mums tik patari 
mus duoti, bet, ant nelai
mės, visai kitaip yra.

Matote, draugės, kad mū
sų dirva yra labai didelė, 
bet ta dirva dar nėra iš

šaukia- Į dirbta. Kad neapleisti tą

Draugijos vardu. Ir tame stokime prie smarkesnio 
susivažiavime likosi sutver- veikimo, nepasitikėkime,kad 
tas L. M. P. S A., kuris Įritąs arba anas už mus darbą 

atliks, bet eikime pačios ir 
Ameri- dirbkime, o greitąi pamaty

sime savo darbo vaisius 
džiaugsimės jais.

K. Petrikienė.

dabar gyvuoja.
Šaukiant pirmąjį 

kos lietuviu moterų susiva
žiavimą, jo rengėjai, be a- 
bejo, manė, kad po susiva
žiavimui pakils tarpe mote
rų didesnis judėjimas, tver- 
sis kuopos ir atsiras pas mo
teris daugiau energijos,dau
giau pasišventimo. Bet iš 
ėjo visai kitaip, negu kac 
buvo tikėtasi.

Mat, L. M. P. S. likosi su
tvertas ant darbininkiškų 
pamatų, o susivažiavime da
lyvavo, rodosi, daugiausia
pasiturinčios moteris, ku
rioms ateitis. netaip baisi,

ir

PRANEŠIMAS.
Gavus pranešima nuo Di- 

Mot. 
jos 

laik-
lia rb. Draugijos, kad 
rengia išleisti moterų 
rašti “Moterų Balsas”, 4 4'
nešiau per 1 “Laisvę”,

I ’otam pranešimui

kad

draugai labai užinteresuoti 
moterų laikraščiu, nes ga

tezų šeimyną; dabar visa jų veislė jau iš
mirus. Aš pažinojau tos veislės paskuti
nius tris vyrus. Jie visi mirė vienodu bū
du; štai paskutinio plaukai. Jis buvo try
likos metų amžiaus, kuomet nusižudė dėlei 
manęs. Man rodosi, kad jūs iš to stebi
tės, ar neteisybė?

O!... Jeigu norite žinoti, tai buvo ko

Netekę vienturio, senatvėj džiaugsmo, 
Kaip nelaimingas likimas skyrė...
Bet ant jo kapo kryžius išaugo,
Kuris pasako mums aiškiai šiandieną — 

Tokia nelaimė gal patikt kiekvieną;

Sustokim talkoje išvieno kovoti,

stančios, tai joms pasiro- vau daugeli prašymų, kad 
dė, kad tokioje organizaci- j prisiųsčiau dėl pažiūrėjimo.

Taigiy draugės ir draugai, 
pirmo num. 
o” negavau. 

Turbūt mūs laiškai apsilen
kė. Jei gausiu antrą, tai 
tiems, kurių prašymus tu
riu, pasiųsiu.

K. Petrikienė.

nepamenu, 1914 ar 1915 m. pranešu, kad 
viename “Tėvynės” numery-1“Moterų Ba 
je buvo bėdavojama, kad A- 
merikos lietuvaites neturi 
a tsa kančios (> rga n i zač i j os,

paprasti bepročiai, bet užžavėjanti, meilės 
bepročiai. Visa jų veislė, nuo pradžios iki 
pabaigai, turėjo karštus meilės jausmus, 
visi jie su dūšia ir kūnu atsiduodavo meilės 
pajautimams, kurie traukte-traukdavo prie 
beprotiškų žingsnių, prie fantaziškų pasi-

Tokie dalykai bei apsireiškimai jiems buvo 
taip paprasti, kaip kad tikintiems rodosi 
tikėjimas paprastu ir normališku apsireiš
kimu. Juk pas paprastus žmones visai

NĖRA DYVO.
Man nėr’ dyvo, kad džiaugiuosi 
Kad dainuoju arba šoku, 
Kad verkiu, tai vėl juokiuosi,— 
Ba aš visko, visko moku!
Jei pavalgau anksti lytą, 
Tad lig pietų dirbu sveikas, 
Jei nevalgau sykį-kitą, 
Tai nelinksmas būna laikas.

buvo pasakyta, kad 1908 
m. liko sutvertas L.’M. P. S. 

fA. ir tiktai ant darbininkiš-

masi: “Nejaugi mūsų visos 
lietuvaitės yra darbinin-

LAWRENCE. MASS,

svečiais!
Mūsų merginos turi labai

kės?” , į blogą Įpratimą: jeigu tik iš
Po tam ’ susivažiavimui naes^° atvažiuoja nepa- 

susitvėrė kelios kuopelės,bet z4:^tamas. vaikinas 11 dai 
j/,o virGirv.G >i?zv micko is išvaizdos, tai tuo-

rastaruoju laiKu tai vie-
vtjstuvvft savu pmi- nur, tai kitur nežikia kur-' 

gaiš. Mat, svarbu gauti to-1 dingsta .jaunos dailios 1 
kį turtuolį! Nupirko vaiki- ginos. štai pora savaičių 
nui drabužius, aprėdė, iškė-, atgal East Orange, N. J» 
lė vestuves ir, suprantama,be žinios dingo panelė Alma 
išleido visus sutaupintus pi-LMayer. Ji skaitėsi gražiau- 
nigus. Kada apsivedė, tai j sbi savo mieste. Policija 
ji veda savo vyrą važiuot: į i dėjo visas pastangas, kad . 
tą miestą, kuriame jo banke! suradus, bet nesurado, 
pinigai ir “geras darbas”.! 18 d. balandžio New Yor- 
Vaikinas atsako: “žinri/ke dingo dvi seserį Ona ir 
mano miela, aš plikas, kaip Meja Miulleriūtės, 19 ir^lS 
tilvikas! Nęturiu netik pi- metų amžiaus. Jų tėvas ikį 
nigų, bet ir darbo. Kiek .šiam laikui su savo giminė- v

tave atvažiavau
go paskolintas”.

Na, ar gali rbūti
poroj meile? Vlerg

Jet ir siu-'kad jau nesuras, pranešė 
vilkęs pas policijai. Vyresnioji duktė 
nuo di'au-’ skaitosi viena gražiausių ir 

met. už savo gražumą gavo 
tokioj dovaną. Ir daugybė tokių 
i kilio atsitikimų.
■t kad j Spėjama, kad jas vagia

” agentai irir apsived 
fYtnrnnl i A

mu
turtuolis” ant svetimų

I ž MUSELĖS ĮKANDIMĄ 
. REIKALAUJA $10,000.

Žinoma /Xmeriko.s rašėja 
D. Rimson apskundė South-

Patartina merginoms ne- 
kibti prie nepažįstamų vai
kinų ir nekalbinti jų prie’crn Pacific gelžkelio kom- 
prie apsivedimo; nes apsive-! paniją, reikalaudama $10,- 
dus gali būt visas gyveni-,000. 18 d. vasario ji važia

vo traukiniu ir kuomet pa
davė konduktoriui tikieta, 
tai pastarasis pripažino jos. 
bilietą neteisingu ir ją išva
rė iš traukinio. Ji dabar ir 
skundžia kompaniją, reika
laudama viršminėtos sumos,

KATALIKĖS DARBUO-.
JASI.

Rymo Katalikių Moterų
Sąjunga taipgi sukruto dar- kad konduktorius išmetė ją 
buotis. Pradžioj liepos mė
nesio Bostone įvyks jų šuva- ii, laukdama kito traukinio,, 
žiavimas. Chicagoje gi ren-' jautėsi labai nesmagiai, o 
giama moterų rankų išdir-' antra belaukiant traukinio, 
binių paroda. Į ją įkando kokia tai nuodin-

Nors tos moterįs darbuo- ga muselė.
jasi po kunigų kontrole, bet Kasžin, ar jai pavyks tą 
visgi geriau, kad jos juda, sumą išreikalauti.

nt neapgyventos stoties ir

UŽDYKĄ!!!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis 

Kas prisius til tai 5c stampomis persiuntimo Išlaidoms, 
tas aplaikys UŽDYKA puikų Lietuvišką Sieninį Kalendorių.

Paiukito tuojau/ udrsiu:

S. P. TANANEVIČIUS 
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago. Illinois
Bu

Mokslo bereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką it 
lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempų. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiue Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago

nuolatos lankosi po pasilinksminimo vietas. 
Tarpe giminių net priežodis buvo įsigyve
nęs: “Įsimylėjęs, kaip Santezas”. Ir tą ga
lima buvo jausti iš pirmo žvilgsnio. Jie 

-visi turėjo prigimtas ypatybes: garbiniuoti, 
net ant akių užgulę plaukai, didelės, ban
guotos barzdos ir plačiai prapjautos akys, 
iš kurių eidavo kokie tai žmogų sujudinan
ti spinduliai. Kada jie į jus žiūri, tai jūs 
pradedate nerimauti, gėdintis ir patys ne
žinote kodėl.

Diedukas šios išmirusios veislės, nuo 
- kurios liko tik atsiminimai, po daugelio vi

sokių atsitikimų, kaip tai: vienkovių, pavo
gimų moterų ir tam panašiai, beprotiškai 
įsimylėjo į tūlo ūkininko dukterį tuomet, 
kuomet turėjo šešiasdešimts penkis metus 
amžiaus. Aš pažinojau juodu abudu, 
buvo baltplaukė, išblyškusio veido, dailaus 

\liemenio, retos kalbos, švelnaus ir malonaus

Ir Mariutę pamyluoju;
Juk tai nėra labai bloga,— 
Nesakysi t, jog meluoju!
Patįs žinot, kokis noras
Yra kožno žmogaus gyvo,

dosi, daugiausia energijos 
turėjo pirma kuopa Brook- 
lyne, kuri per ilgą laiką vos- 
nevos gyvavo. Kartais, kaip 
pasakoja pirmos kuopos 
draugės, tai net ir jos buvo

jį, kaip bitės apie medų.

niu plakimąsi, pradeda gir-

Todėl nėra jokio dyvo!
Hocus Focus.

ma kada nors sujudinti ino-‘ 
teris prie veikimo. Bet jos 
nenustojo paskutinės vilties kinas sutinka ir pasako, kad 

jo visi pinigai banke, per tai

PERMAINĖ nuomonę Dabar jau matome, kad 
tarpe mūsų moterų judėji
mas didesnis ir to judėjimo 
pradžia yra pastatyta ant 
gerų pamatų. Tik turime
dirbti toliau. Matome, kaip .... .
prie tų kelių draugių, kurios; 1, nel P1,n^lb 1101 (^ir"

atiduoda Joneliui, kad

baiso, o žvilgsniai tokie meilus, tartum ma- 
donnos. Senis ponas pirmiausiai paėmė ją 
j savo pylį ir greitu laikų taip įsimylėjo,kad 
be jos nei valandėlės negalėjo praleisti. Jo 
duktė ir anūkė, kurios tuom laiku gyveno 
Pylyje, žiūrėjo į tai, kaipo į normališką

do karčiamų surėdymas ir kokia jose tvar
ka. Vos spėjo įeiti į vidų, kaip pamatė ne
paprastą reginį: aplinkui stalus sėdėjo ir 
gėrė daugiau moterų, negu vyrų. Airys il
gai stebėjosi, bet paskui atsisėdo prie stalo, 
pasistatė stiklą alaus, sunkiai atsiduso ir 
tarė: ,

—Ir kokio mano kvailo būta priešintis

Nuo šios dienos netik pats balsuosiu už su
teikimą joms teisių, bet ir savo draugus a- 
gituosiu, kad ir jie balsuotų.

Ir taip, airys staiga permainė savo 
nuomonę.' K-a.

sirado daugiau ir dabar ga-
limo pasidžiaugti, kad jau Neseniai į mūsų miestą 
turime net 18 kuopų, suvir-1atsibaladojo nežinia iš kur 
šum 300 narių ir matom,1 jaunas, augštas, kelnias pa- 
kaip mūsų Susivienyjimo' siraitojęs, vaikinas ir pra- 
zl rv/ia trva rGlnria nnnvnfi. J (10 ]’() oil'tis 1<.')(1 t.lll'i flnilO’

UŽSIRAŠYKITE TUOJ
MĖNESINI TEORIJOS ŽURNALĄ

“Naujoji Gadyne”
KUR GREITI LAIKE IŠLEIS L. S. S.

“NAUJOJI GADYNĖ", tai naujas gyvybės pulsas Ame
rikos lietuvių darbininkų gyvenime.

“NAUJOJI GADYNĖ" yra nutarta leisti vien tik dėl su
stiprinimo kliasinio liaudyje susipratimo.

“NAUJOJI GADYNĖ” bus visiems prieinamas ir visiem® 
lygiai indomus ir svarbus mokslo ir žinijos šaltinis, 
kaip menkai išsilavinusiam darbininkui, taip ir inte
ligentui.

“NAUJĄJĄ GADYNIŲ” redaguos žymiausis Amerikos lie
tuvių socialistų rašytojas ir gilus teoretikas drg. P. 
Grigaitis. Jam artimiausioje pagelboje bus kitas žy
mus publicistas ir nuoseklus kritikas drg.V. Kapsukas 
iš Škotijos, dabartinis “Socialdemokrato” redaktorius. 

“NAUJOJI GADYNĖ" turės dar keliatų pagalbinių re
daktorių. Joje bendradarbiaus visi žymesnieji Euro
pos ir Amerikos socialistų rašytojai ir publicistai.

'NAUJOJI GADYNĖ" turės skyrius iš visų svarbiausių 
mokslo šakų; gvildens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teorijas.

“NAUJOJI GADYNĖ” talpins daug gražių paveikslų, ka
rikatūrų. dailės apysakų, eilių ir uoliai stovės darbo 
žmonių reikalų sargyboje.

‘“NAUJOJI GADYNĖ" bus storas, didelio formato, 64 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant puikios popie- 
ros, papuoštas gražiomis “vinjetkomis” ir dailiai 
techniškai apdirbtas.

Nei vienas susipratęs darbininkas neprivalo atsisakyti 
nuo “NAUJOS1S GADYNĖS” užsiraŠyino. Nclauk- 
kite, bet užsiprenumeruokite kuogroičiausia! Kaip 
greit administracijon atsišauks 1,000 “Naujajai Ga
dynei prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė” 
bus išleista.

Draugai! pripildykite šia skaitlinę per mėnesį laiko! Pa
rodykite jūsų išnaudotojams, jog jau mokate savo 

reikalais rūpinties.
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams vos tik $1.50;
.. .pusei metų—80c.; užsieniuose metams — $2.00 pa

šei metų—$1.00. Pavienis numeris—15c.
Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu:

jos, pilnos pasišventimo 
dirbti dėl ateities.

Rodos, nėra ko žiūrėti į 
anuos du susivažiavimu, nes 
ten didžiuma moterų daly-

pinigų ir nuolatinį darbą, 
kur uždirba po 18 dolerių į 
savaitę. Tuojaus tą vaikiną 
apspito merginos ir viena jų 
pasigriebus pradėjo tempti

NAUJOJI GADYNE
229 N. 6th St., Philadelphia, Pa,
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L. S. S. III RAJONO PRA- 
. KALBŲ MARŠRUTAS, 

PARENGTAS DRG.
L. PRUSEIKAI.

20 d. gegužės kalbės Mc
Kees Rocks, Pa., L. S. S. 50 
kuopai

21 d. gegužės, dieną, kal
bės McKees Rocks, Pa., A.

21 d. gegužės, vakare, kal
bės Braddock, Pa., L. S. S. 
93 kuopai.

22 d. gegužės—Home
stead, Pa.

23 d. gegužės—Wilmer-

24 d. gegužės—Pittsburg, 
Pa., ant Soho, L. S. S. 6 kuo
pai.

sburgh, Pa., I 
pai.

kooperacijai.
27 d gegužės—New Ken

sington, Pa., L S. S, 151 
kuopai.

28 d. gegužės, dieną, Van
dergrift, Pa.

28 d. gegužės, vakare, 
Leechburg, Pa.

29 d. gegužės—Bridge
ville, Pa.

30 d. gegužes—Carnegie,

31 d. gegužės—East Pitt
sburgh, Pa., L. S. S. 117 
kuopai.

1 d. birželio—Duquesne, 
Pa.

2 d. birželio—Bentleyville,

3 d. birželio—Monessen, 
Pa.

ney, Pa., I 
pai.

Donora, Pa., L. S. S. 8 kuo
pai.

Plakatus kuopos ir drau
gijos malonės pačios pasi-

Kuopos ir draugijos, ku
rios- negalės pagarsintose 
dienose parengti prakalbų 
dėl tam tikrų priežasčių ir 
norės permainyti dienas, 
malonės kogreičiausiai pra
nešti Rajono sekretoriui.

gijbs, kurios norėtų prisidė
ti prie maršruto, lai pasi
skubina apie tai pranešti.

Rengimo maršruto komi
teto Sekretorius <

J. Daubaras.
New Kensington, Pa.

rint didelių lėšų, reikalau 
jančių prie perstatymo to 
kių veikalų.

Kas smagiausia paminė

moteris šovė į policistą, ku
ris pirmiausiai pradėjo šau
dyti ir jį ant vietos pagul
dė. Keli policistai taipgi 
tapo sužeisti. Kada policis
tai pradėjo be paliovos šau
dyti į streikierių minią, tai'nė (Recha).
pastarieji leidosi bėgti. Trįs 
ant vietos užmušta ir vienas 
barberis užmuštas savo 
dirbtuvėj. Mat, policisto

guldė barber į. Daugybe 
langų išmušta, sienų sušau-

16 vyrų ir 2 merginos su-

sužeistų nėjo į ligonbutį.

Apie sužeistuosius ir 
muštuosius smulkesnes 
nias paduosiu vėliau.

*

uz-

ti, tai beveik kiekvienas at
silankiusių liko užganėdin
ti ir eidami namo džiaugėsi, 
kad waterburieciai turi to

p-lė E. Kušliūtė, (Marija 
Magdalietė), Nainienė (Mi
riam) ir ponia Pruselaitie-

Visame lošime geriausiai 
atsižymėjo Elena Kušliūtė 
Marijos Magdalietės rolėje. 
Jos geras balsas ir žinoji-

n ei e i E. Kušli ute i giliau pa

2 d. gegužės streikieriai 
apturėjo didžiausi smūgį: 
suareštavo 7 vadovus ir,vei- si 
kiaušiai, kaltins papildyme 
žmogžudystės. Mat, John 
Vargo, Mike Havrilko ir A- 
leksander Lezuck buvo poli- 
cistų sužeisti ir Braddock 
ligonbuty mirė. Kaip girdė
ti, tai dar trįs sužeistųjų 
turės persiskirti su šiuo pa
sauliu. Nors juos sužeidė 
kapitalistų nusamdyta sar
gyba, bet kaltė verčiama 
ant darbininku vadovu. Su
areštuota ir pasodinta i ka
lėjimą sekančios yjiatos: 
Annd Bell, J. H. Hali, H. H.

Merrick. Pastarasis tapo 
suareštuotas 3 d. gegužės, 
anksti ryte. Suareštuotųjų 
neišleidžia ir po kaucija. A- 
part vadovų, dar randasi 
suareštuotų apie 200, kurie 
dalyvavo Braddock sumiši
me.

Dabar į Braddock par
traukta milicija ir net šau
domosios mašinos atvežta. 
Tarpe Braddock streikierių 
didžiausia betvarkė: darbi
ninkai neorganizuoti, vieni 
streiklaužiauja, kiti strei
kuoja ir per tai išeina sui-

kieriais vadovauti nėra 
kam, o patys nesusitvarko.

Westinghouses dirbtuvių 
streikieriai laikosi gerai ir 
tvarka yra gera. Nors jų 
vadovai ^suareštuoti, bet 
streikieriai organizuojasi Į

ją randasi talentas,

rinko vos keli kriaučiai. j rado gėrymų, dvi armonikos 
Kalbėjo du iš “Darbininkų 
Balso” štabo. Bet ką jie 
pasakė, tai veikiausiai ir pa- vyčiams

ir prasidėjo pasilinksmini
mo programas. Pradėjus 

linksmintis ir šok- Atydai Lietuvių
tjs mažai žinojo, apie Ka jie 
kalba. Mat, svetainė didelė, čiausia, po kryžium stove- 
o žmonių buvo visai mažai, 

C 2

viskas skamba, per tai ir ..
negalima buvo suprasti. Tik ji šokti.
išgirdau, kad vienas pasakČ, Viskas būtų buvę _ labai j 
jog I. W. W. yra geresnė užįTe,‘ai> tik gaila, kad tūli vy-< 
socialistus, o kitas, vaikščio-!čiai apsidaužė nosis^ šonus, 

'damas po sceną, murmėjo 
kaž-ką apie popą ir velnią.

Bereikalingai tokie kalbė
tojai tik daro rengėjams lė-

dama, nustojo verkti ir p ra
idėje šypsotis, o visi šventie-

ir kitokius galus.

ir

Vietos Gyventoja.

ROC KFORD, ILI

y
pa temyti ne-

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEB
MJOSE, KURIAS UžėMe VOKIEČIAI.

P*r mūnq banką callt* pagelbsti «aro gimlneMt baf *■- 
ienai užimtos* vieton vokiečiai!. Męi turine

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Marline, tedči galime perdųeti pinigui } ta* viitat aat na* 
• eaagžčlau 800 markių (apie 626 rubliai).

MCSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRII
MI URA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau lnferm»cfj< kreipkite ypatiB 
e ai ar rąžykite lalžką paa

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th SL. New York City

kun. Kaulakis, sakydamas, 
pamokslą, kalbėjo apie ra-,

žmogžudžių ir bedievių. Pri-! Nors nesinorėtų vesti 
minė L. M. Prog. Susiv. va-'J'ią polemiką, bet ntą

rai.
Kai f as, Judas ir visi kiti 

gerai lošė. Tik senukas 
perdaug kažin-kokiu lauki
niu balsu aimanavo; tas lo
šime nereikalinga, geriausia 
k a 1 bė t i n a tu r ai i š k a i.

Publikos buvo daug ir vi- 
lošimo užsilaikė

rimtai ir pavyzdingai, ma
tyt, kad yra pripratę lan
kytis į teatrus.

Girdėjau, kad vietos pra
ba šč i u s grasino neduosiąs 
išrišimo tiems, kurie eis į

sakė, bet kiekvienas supra- P' 
to, kad tai purvais drapsto, s’’ > 
drg. Pruseiką. Išvadino jį kuri

• • • • 1 tokiais vardais. Iškeikė vi
sus darbininkiškus laikraš
čius, liepė juos deginti ir 
naikinti. O kurie skaito 
tuos laikraščius, nepriimti 
tokių ant būrdo ir nieko į

miesto korespondencija,

savo iždo dešimti doleriu.
Kad Ratelis rengė i. ’augiš-

dolerių, tai, rodos, tame nie-

Rochesterio Lietuviams!
Męs norime atkreipti jūsų atviia, kad dabar yra tik viena 

VA1STINYCIA (DRUG STORE) YALOWICH BROLIŲ, Rochestery, 
kuri randasi po numeriu

390
Mos 

Trinerio

JOSEPH AVĖ., kampas HERMAN'ST.
turime visokių Severos ir Groblevvskio išdirbtų vaistų. 

Vynas nuo dabar bus parduodamas po 75c banką.

EAST PITTSBURGH, 
PENN’A.

Iš darbininkų streiko.
“Laisvėj” buvo minėta, 

kad valdžia suareštavo 
streikierių vadovus Fred 
Merrick ir panelę Anna 
Bell ir neišleidžia po kauci
ja. Bet darbininkams pra
dėjus energiškai reikalau
ti, jiedu tapirpldeisti 29 d. 
balandžio. Dabar jiedu vėl 
tarpe streikierių darbuoja
si.

1 d. gegužės sustreikavo 
gatvekarių darbininkai.Tai- 
gi streikierių skaitlius vis 
didinasi.

2 d. gegužės buvo didelė 
demonstracija. Streikieriai 
maršavo į Braddock, Pa., 
nes ten Edgar Thomson 
Steel Works Co. dirbtuvėj 
dirba daug streiklaužių. 
Darbininkai norėjo įeiti į 
dirbtuvę ir streiklaužius iš
varyti laukan.
streikieriai eidami 
dock Ave.

4 d. gegužės kompanija 
buvo atsiuntus 3 savo atsto
vus, kurie kvietė streiko 
komitetą nueiti į dirbtuvės 
ofisą ir pradėti tartis. Kuo 
tas užsibaigs, vėliau prane
šiu. F. K. W.

SHAMOKIN, PA.
25 d. balandžio'plytų dirb

tuvės darbininkai išėjo į 
streiką ir pareikalavo pakė
limo algų. Kadangi darbi
ninkai laikėsi vienybėj, tai 
ir streikas tęsėsi tik penkias 
dienas. Darbdaviai išpildė 
darbininkų reikalavimus.

Pasirodo, kur vienybė,ten 
ir galybė. Todėl visi darbi
ninkai privalo organizuotis 
ir laikytis vienybėj.

K. Shamokietis.

Kaip tik
Brad-

pasisuko ant 13

WATERBURY, CONN.
“Marija Magdalietė” scenoj.

Nedėlioj, 30 balandžio, 
Waterburio ir apielinkės 
lietuviai turėjo progą pama-

tuomet vienas 
sargų liepė neiti

Kaip tik darbi
ninkai neišpildė jo paliepi
mo, tuojaus pasipylė šūviai. 
Vienas darbininkų krito ant 
žemės. Prasidėjo šaudyma- 
sis tarpe apginkluotos sar-1 svetainė 
gybos ir darbininkų. Tūla "

dirbtuvės, 
ginkluotų 
prie vartų

veikalo, kurį state “Jaques 
Opera House” L. S. S. 34 
kuopa ir socialistų choras.

Perstatymas pavyko ga
na gerai, kaip iš dramatiš
kos, taip ir iŠ finansines pu
sių, nes žmonių buvo pilna

SVARBUS PRANEŠIMAS.
MĘS TURIME SKYRIŲ SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PAčTO (No. 22)

Ir galime siųsti laiškus j Europa ir j Lietuvos dalį, kuri randa
si po vokiečiu. Męs įvarantuojam laiškų prisiuntimą per valdžios 
išduodamų kvitą.

Pasiliekam su guodonc

Yalowich Broliai Vairtininkai
CHARLIE YALOWICH IR MORRIS YALOWICH, Savininkai.

Visiems tiems, kurie dar negavot mūsų dovanos, 
galite gauti atsilankę Į mūsų aptieką.

matėte kur didesnį veidmai- daromą su tuo tikslu, kad 
pritraukus visus, Ratelio 

_ i<a cukerninkai rengėsi i narius prie dalyvavimo ir 
ja streikuoti, tai jis, nuėjęs į’suvedus juos prie geresnio 

cukernę, pasakė pamokslą, tdraugiškumo. Mat, iš prak- 
kad streikuoti yra griekas,, tikos teko patirti, kad dau-

Matyt, kad žmonės j "O Du mėnesiai atgal, ka-1
*' 11. . . - 1_______ • _ _ 1___ • — ♦ >

nepaisė jo grasinimų, o gal 
w a te r bu r i eč i a i n es i j au č i a
“griešnais” ir nereikalauja 
išrišimo. Linkėtina 
kad lošėjai ir ant 
veiktu ir lavintųsi 
mene.

toliaus'(‘ ie^L1 kurie kurstys strci-i 
scenos I kuoti, bus iš darbo išvyti ir

Thespian.
daryti.

PHILADELPHIA, PA.

lyvauja parengtose pramo
gose vien tik iš ekonominio 
atžvilgio. Pagaliaus vaka-

ninku superin-, n(>s programas buvo Įvairus 
itersonas paau- i’ naudingas: buvo dainų ii’

paminėjimui _ __
Žmonių buvo gana daug ir 1r’e klausote Kaulakio 
visi ramiai klausėsi.

Pirmas kalbėjo “Kovos” 
adm. drg. P. Kurkulis, kuris 
trumpoj ir aiškioj savo kal
boj išaiškino Gegužinės 
šventes prasmę.

Antras kalbėjo .“Kovos” 
red. drg. K. Vidikas apie se
novės karių prasmę ir šian
dieninę Europos karę.

. Ijus biedni cukerninkai, ku- pie socializmo naudingumą

kite nuo aušros iki sutemos'až tą dešimtį dolerių pripir- 
troką, negaudami nei valan-jho saldainių, fruktų, lengvų 
dos žmoniško atsilsio, ir ne-!gėrybių, susikvietė davat- 
furėdami už ką nusipirkti 
geresnio valgio, kaip tik su
rūdijusį šolderį ir stiklą la
gerio, kuris tuojaus per a-

Susipratęs pampi jonas

LIVINGSTON, ILI
Čia lietuviu randasi

komitetas ir komisija nesu
si taikė su kainomis ir pra-

jo ir pats ant tų užpuolimu 1 dėjo tarpe savęs pyktis, tai
' .. ..........• ‘ .. '1 . ... ....... 1. A-

kas ir pradėjo linksmintis.
Juokinga ir keista kriti

ka. Nejaugi Vargšas norė
jo, kad už tą dešimti dole
rių būtų buvę nupirkta svai
ginančių gėrymų. Kaslink 
“davatkų” susikvietimo, tai

atsakinėjo. Žagaras pasiro- rodos, ne mano kaltė, 
dė daug silpnesniu. Publi
ka pirmenybę pripažino 
Pundui. Apart to, buvo iš
rinkta iš 5 ypatų komisija 
nusprendimui, kuris disku- 
santų likosi sukritikuotas ir 
3 prieš 2 pripažino, kad 
Purvis Žagarą sukritikavo.

biznieriams, kurie 
neva laisvamaniais, 
su kun. Kaul ak i u 
mulkina. Taipgi 

pašiepė biznierius,

vičius. Nupiešė lietuvių ku
nigų ir klerikalų karę prieš 
visus neklerikalus. Faktus 
ėmė iš klerikalu išleistos 
knygutės “Imk ir Skaityk”. 
Taipgi uždavė pipirų vieti
niams 
būdami 
o sykiu 
žmones 
aiškiai
kad nors jie lenda prie Kau
lakio, bet Kaulakis juos ant 
juoko laiko. Jo kalba žmo
nėms labai patiko. Bet mū
sų biznieriai už tai suraukė 
savo raudonas nosis. Mat, 
nepatiko vyrams, kad paro
dė jų veidmainystę, kur jie 
už akių keikia jį, o atsisukę 
eina į bažnyčią, neša Kaula- 
kiui pinigus.

Dabar jau nekurie biznie
riai kalba, kad socialistams 
nerandavosią daugiau sve
tainės. Bereikalinga kalba. 
Ne jūsų vienų, vyručiai, 
rankose yra ta svetainė. 
Ten priguli prie tos bendro
vės ir blaiviu žmonių, kurie 
irgi jau jūsų veidmainystę 
pamatė ir tas vargiai jums

Aukų prakalbose surink
ta $14.05. Drg. A. Abroma
vičiui pirmininkaujant, pa-

turi atliekamą centą, nepa
sigailėtų paaukauti Lietu
vių Socialdemokratų Parti
jai, panelė Teresė Čepuliūtė 
surinko $4.20.

Ant rytojaus, t. y. 1 ge- 
geužės, toj pačioj svetainėj, 
atsibuvo I. W. W. lietuvių 
skyriaus prakalbos. Susi-

m
ne- aareiy uaiyvavo n a ten o ir 
visi, Lietuvių Moterų Progresy- 
nes.viško Susivienyjimo 5 kuo- 
Ap- 'pos narės. Jeigu tarpe jų 

merginų,

ta korespondencija nieko 
bendro neturi su teisybe.

K. Aksomaitis.
M. A. Ruseckas.
J. J. Žilinskas.

kitokiu darbu ir nėra.
švieta tarpe lietuvių žemai 
stovi, girtuoklystė labai iš- kurios dar prisilaiko tikėji 
siplatinusi. ’siplatinusi. miškų prietarų, tai męs tu-

18 d. balandžio buvo rin- rime iš to džiaugtis, kad ir 
kiniai miesto “trustisų”.! j°s prie musų linksta, o ne 
Kandidatai buvo išstatyti iš davatkomis vadinti. Argi 
socialistų partijos ir iš tini- taip elgdamiesi, kaip kad 
jos. Buvo kandidatais ir du Vargšas mano, galima pri- 
lietuviu, bet nei vieno neiš- eiti prie tamsesnės minios ir

taip elgdamiesi,

rinko. Mat, vienas pasida
vė ant vieno “tikieto”, o ki
tas ant kito.

Laike rinkimų ir lietuvės 
moterėlės “pasidarbavo”, a- 
gituodamos už kandidatus.

SHEBOYGAN, WIS.
Pirmiau vietos lietuviai 

nežinojo, kas per vieni tie 
vyčiai, bet mirus kun. Var- 
nagiriui, atvažiavo kitas ku
nigėlis ir tuojaus sutvėrė 
vyčių kuopą. Kada jau vy-

prasidėjo persekiojimas ki
tų draugijų. Kunigėlis pra-

tinės svetainės nieku? neitų, 
nes ten, girdi, galima būsią 
pasilinksminti ir net išsi
gerti. Pirmiau pobažnyti-

gystė,. bet kunigėlis išvijo ii 
net čarterį iš svetainės iš
metė.

Pirmą dieną Velykų 
pamokslą pasakė, kad 
rytojaus bus vyčių pasi
linksminimas, todėl visi pri
valo susirinkti. Susirinko 
vyčiai ir jų pasekėjai, atsi

ją prie savęs pritraukti?
Mat, dabar jau tokia ga

dynė virto: jeigu tik ne 
gal mano norą, tuojaus 
šau korespondenciją ir 
baigdamas priduriu: “G

pa-

ii z-

rint, tokiems koresponden
tams norisi pasakyti: Mo-

pirmiausiai pats
save pasimokink”!

St. Petrauskas.

CLEVELAND, OHIO.
“Laisvės” N20 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci-

viu diskusijas, buvusias 2 
d. balandžio. Koresponden-

miausiai išvadino

socialistus... Purvis tokių 
žodžiu nevartojo.

HARRISON, N. J. 
Atsakymas Gabijos Ke

purei.
“Laisvės” N28 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje korespondentas

šmeižia mano vardą. Jis sa
ko, būk tūlas Kemešio klap
čiukas p. P-nis dėjęs visas 
pastangas, kad sutverus 
Juozapo Sąjungos kuopą, 
čia yra sutverta Juozapo 
Sąjungos 15 kuopa ir gy
vuoja, bet tvėrėju jos nebu
vau, nes tvėrė ją tas, kas ir

prie tos kuopos tik priguliu.
Toliaus sako, būk aš tvė- 

riausi organizuoti Gabijos 
draugiją ir kada suorgani
zavau, tai norėjau būti pil
nu ant jos bosu, nes save 
statau išmintingu žmogumi.

Kaslink veidmainiavimo, 
tai aš neveidmainiauju, nes 
šv. Juozapo Sąjungos kons
titucija nedraudžia prigulė
ti prie kitų tautiškų pašel
pimų draugysčių. Dar prieš 
susitvėrimą Juozapo Sąjun
gos aš prigulėjau ir priguliu 
prie pašelpinių draugijų,tai 
kur čia Veidmainiavimas?

Matomai, korespondentas 
norėjo ypatiškai mane ap
šmeižti, per tai ir rašė tokio 
turinio korespondenciją. 
Rašymas tokių korespon
dencijų jokios naudos neat
neša.

F. M. Petrulionis.

MINERSVILLE, PA. 
Staiga mirė.

1 d. gegužės staiga mirė 
Mikolas Dąinis. 30 d. ba
landžio jautėsi nesmagiai ir 
eidamas i darbą dar užtrau
kė “Sukruskim broliai prie 
ginklo”. Kada šeimininkė 
pastebėjo, kad ligonis jau
čiasi gerai, nes dainuoja, 
tuomet jis atsakė “Jeigu 
tamsta taip jaustumeisi, tai 
st ūboj nieko daugiau nesi
girdėtų, apart dejavimų”.

1 d. gegužės nuėjo į ang
lių kasyklą ir eidamas pa
slydo. Kada atsikėlė, tai 
pasakė savo draugui: 
“Drauge, eikime namo, nes 
aš daugiau neisiu į kasyklas 
dirbti”. Išsikėlus iš kasyk
los, Dainis atsisėdo pasilsė
ti. o savo draugui liepė eiti

'namo. Draugas parėjo na
mo ir nesulaukdamas jo šil

ganizatorium, pagaliaus,, 
jeigu ir būčiau organizavęs,, 
tai kas tame blogo? Nejau
gi geriau būtų, kad aš prie- 
šinčiausi?

Korespondentas man už- j grįžtant, išėjo jieškoti. Ras- 
meta, būk aš pakėlęs kepu-'ta ant laiptų prie kaimyno 
i ių kainas nuo 39c. iki $1.13,/lurų apalpusi. Kada par- 
c kad susirinkimas nepri- n

Žagaras ėmęs, tuomet aš išvadinęs 
klausimą: :visus kvailiais ir tam pana

šiais žodžiais.
Kasi ink kepurių, tai ma

no buvo padarytas įnešimas 
ir už jį agituoti nereikėjo, 
nes veik vienbalsiai tapo 
priimtas. Kainų sužinoji
mui buvo paskirta komisija,

buvo
“Kaip darbininkai gali išsi- 
liuosuoti iš po kapitalistų 
jungo”? Purvis paaiškino, 
kad tik visom tautom fede- 
rališkai susirišus galima 
bus panaikinti kapitalistiš
kąjį jungą. Daugiau Žaga
ras jokių klausimų nestatė, kurioj aš nebuvau ir jeigu

nešė namo, tai staiga mirė.
Velionis buvo laisvų pa

žiūrų, prigulėjo prie Liet. 
Neprigulmingo Kliubo ir 
buvo doras ir linksmas vai
kinas. Mirė 35 metų am*
ziaus.

Tapo palaidotas 4 d. ge
gužės. Lai būna jam leng
va šios šalies .žemele.

Lašas.
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Temykite LIETUVIAI!
KURIE TUREJOTE2ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

SE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JŲ8 NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigui savo 
glminėmi gubernijose, užimtose vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO, Ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPlNIMUIant 4% metams nuo Šimte. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūi pinigai gvarantuojami 

PARDUODU farinas, lotu# ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštui ir IŠJ1EŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSU8 LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti save gimines iŠ sf*no k'rajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiąs! prie manęs, o bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adretu:

BANKER JOHN KOVACS
,, j , Filia: 155 CLINTON AVE.,M Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

LIETUVI-DARBININKĖ j
'r‘*”8ių j

Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarba 
lietuvių kalboje veikalų:

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS”

JUOKŲ KĄSNELIAI
tai.

ir
G

Socializmas’

aki''

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.

0 
CU 
•*'!
pa

■M 
U 
m

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKA' 
DEL VYRU II? 
MOT EKIU.

mot vienas
mas

U*

ERIS IRM 0'1
Apie motery gyvenimą praeityje;

GYDYMAS DYKA .

PATARIMAI.ORAKULO
greičiau neškimės iš čia.

Du vagiliai, matomai, ge
ntie jo pas ku- 
elvkinc. Kuo-

Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuves. Įvairus 
aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje

apie tai gaspadoriui, tai tas j 
atėjęs svečią persiprašo:

—Dovanok, tamsta, 
per klaidą tas įvyko, 
negeri kiaušiniai buvo 
riami dėl tarnu.

dine sergu. Kunigas, neuž-

a
M

M

JUS GALETE ISAUGIT1
PLAUKUS

skaitei vii ną-kitą storesnę 
pasimokinai ir 

“Moteris ir 
ulį visai ki
lt įdarys Tau 

pikto yra

> pasaulyje
> Bebelis/ 
ų kultūrin
is puikus, 
sdinta ant 
• 430 pusi.

Moteris ir Socialtz- 
n<t 50 laidų (viso

namų

kiek

SOCIALIZMAS” rašo: 
< nosi s vt.iikų. romėnų

KLAUSIMAI:—
Mandrasis Orakule! štai 

tau truputis džiabo. Kad 
tavo loskelė, išrišk šituos 
klausimus:

1) Kokia lietuviškų vy
čių yra vėliava? Mat, New- 
arko 29 pulkas per "Darbi
ninką” giriasi, kad po jų 
vėliava smarkiai spiečiasi 
Newarko jaunimas.

2) Kodėl lietuviški vyčiai 
bijo savo vardo? Tik pra
dėk šnekėt apie vyčius ir 
jeigu toj vietoj jų bus, tai 
žiūrėk ir runija nosis nu-

—Nugi kunigas 
pašaukt policiją.

Kariški donžuanai.

lauki ant tokio lietaus? — 
klausia krautuvninkas kuni-

Atsakymai

tu kryžium per vidurį. Am 
viršutinio kampo, prie laz
dos, kaladė kazyru; ant ki
to kampo armonikas: ant 
trečio kampo, žemai, bačka 
alaus ir ant ketvirto kampi 
bonka viskės.

2) Kadangi vyčio vardas 
reiškia peštuką, girtuoklį, 
kazirninką ir neišmanėli, tai 
suprantama,kad ausįs jiems 
turi užkaist išgirdus savo 
varda. v

Klausimas:—
Orakule! Pasakyk 

kokiem paibeliam reikalingi 
kunigai ir kokie žmonės 
daugiausia eina į kunigus?

Dzūkas.

man.

Atsakymas:—
Kunigai yra reikalingi 

tam, kad parapijonai turėtu 
kam atiduot savo griekus ii 
pinigus. Į kunigus daugiau
sia eina tokie žmonės, kurie 

anttingi užsidirbti sau 
pragyvenimo,

*« -

Mažu giedos.
Tarnaitė:—Poniute, 

jūs uždarėt katiną į klėtką 
ir laikot savo kambary?

Ponia:—Žinai, kad kati
nas suėdė kanarką, tai už
dariau į klėtką, mažu jis

kam

Kunigas pasitinka savo 
parapijoną, kuri -dievulis 
jau antru kartu apdovano
jo dvynukais.

—A, gerą dieną, Baltrau! 
Girdėjau, kad pas jumis 
nusišypsojo pono dievo 
lairpinimas.

—Po velniu... Tai ne 
sišypsojimas, bet stačiai 
sityčiojimas.

pa

nu-
pa-

—Gatvekario? Juk 
tris gatvekariai nuėjo

U'tai čia bestovint.
—Taip—sako donžuanas, 

—bet nei ant vieno iš jų ne
buvo gražios konduktorkos.

jau 
tam-

asilą prie varių,
kartą numirė sa

g U.

— Ko judu norit?v

—Męs norim įei

—Tokių pilvūzų pėkščių į 
dangų nepriimam. Turit at-

šventas Petras užtrenkė 
dangaus vartus.

Susirūpino pakeleiviai. 
Kur gi numirusioms gaut 
arklius. Netrukus kunigas 
sudavė pirštu sau į kaktą ir

—Jau žinau, kas reikia 
padaryti. Aš apsitaisysiu 
kaip asilas, ir tamsta ant 
manęs sėsk ir jok. Tokiu 
būdu abudu sykiu įeisim į 
dangų.

Kaip sumanė, taip ir pa
darė. Užsirito saliūninkas 
ant kunigo ir atjojęs* palei 
dangaus vartus sako:

—Jau atjojau.
—Ant ko?—klausia

—Ant asilo—atsako saliū- 
ninkas.

—Tai pririšk 
vartų, o pats eik į dangų.

Mylėtojams Muzikos Ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. R lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1.

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba che- 

rams, III sąsiuvlnys.
Knygutė 26e.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ngnl. Chorams atiduodama 8® 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
195 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Ale:
Cai
Apie Plaukus.
O <7 kup'.i.ų i
Union Laboratory, Dox 545, Union, N. Y
UNION LABORATORY,

Dox 545, Union, N. Y.
Siūčiu i <!<'<l.i iii.is 10 iMiitn ibi litinio-

,S| šitaip:

jungtuvių varžymai 
Prostitucija, kaipo reika

linga socialė buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi
suomene. Visuomenes socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait- 
lingumas ir jų persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo gamtiš- 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

audekle
$1 50.

DAKTARAS

Matulaitis
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų,

419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offiso valandos: nuo 10—12 valandos 
Nuo 7—9 vai. vakare

Šventadieniais nuo 10—1 po piet.

, Pabalsimi kurną Woman* Medical
i College, Baltimore, Md.
' Pasekmingai atilok n savo darbą prie
’ crlmdymo. taipgi Huti-ikia vinokiao rrxhiH Ir 

pagelbs invairioso moterų iigoeo.

6 Loring st., 
? arti B Ir 7th ata;

SO. OOSTOIN. MASS.

nierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

'į

Jonas MATHUS

atyda išpildo*
Patarimai per

f Akušerka
Q)

e)
Me>
A
» F. Stropiene,
M

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

LIUTKUS
BROOKLYN,

(Arti Berry

N.

FEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Hutaliaa receptus ■ « didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvei ar Amerikos daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostone ir Maisachuietti valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokloi tik pa
sauly yra vartojame!. Galit rei
kalaut per laiškui, o aš prisiusią 
per expresg.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekerlui ir Savininkai

116 Broadway, k a m p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. Be.Beitea 11614 ir 11611.

SUčeDYK pinigus
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš 
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN

408—410 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020. 
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIPIČ ACHtCAGOJE Ari ILK A
Męs užlaikome kuogeriausiti! r aljitse. Su didele 

reeept»s kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų, 
laiškus suteikiam dykai.

Savin nkas Ir Provisoi >
F. A. JOZAPAI S

1691 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA (.ALIMA UŽSIRAŠYTI

LIETUVLKA APTIEKA
Šiuomi pranešame, kad ga-omv daugybę daiktų, reikalingų šiam 

Ruony' . Pirkdami daug tavom antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šite- 
kių rs!sfų: 1) MIXTDRAS. labai garis mio kosulio vaikami ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Rou- 
ka 25 ir 50c. 8 Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e. 
ŽUVIES TAURAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 6. ĮVAI
RUS VAISTAI DfiL ATAUG1NIMO PLAUKU ir TONIC’AK 6. 
KVEPIANČIU MUILU. įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoi ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojai — bonka 11.00. Mūsų aptieko- 
ae ka’bama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškui 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietuvižkai Aptiekoriui
410 So. 2nd Street kampas Union Ay«

Skyrių-*: 745 Drigga Avė., kampai lad 8t.„ Brooklyn, N. Y.

K A INA . . • 20c

Reikalaukit šiuo adresu:
Tek 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI

Pinigus gcrinuHuu ainst money orderiu, bet 
kam tas neparanku, gali aiųat pniMon tnarkemia.

BENIAUSIA UŽEIGOM 
VIETA PAS

r.

PATARMES MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

PAJtAŠC M. H. SANGLH 

fciu paveikslaisLARAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI KNYGA. Kaina 50c.
RoikalaviiDuri ir pinigui- Hiiwkit šiuo udreuu; 

J, STROPUS, k

6 Loring St., So. Boston, Masi.

f o g S H m h
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Juozas Garšva
GRABORIU8 
(Undertaker)

TELEGRAMA ORAKU
LUI Iš ARGENTINOS.
Gerbiamus Orakule, di

džiausios galybes pone! Ka
dangi tu turi greičiausią te
legramą sviete, tai kuogrei-

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS.
Išbaramuoju ir laidoja numirusiui 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tai Veselijoms, Krikštynoms ir šiai) 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th ST., 264 FRONT ST 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y 
Tai. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Malt

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausioa rūšie! ąėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mai prielankus. A tii lankykite, 
e persitikrinkite.

JONAS MATHUS
(Lietavie Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimta žingsnių nue Lietuvių 
Labdaryatėi Draugijom name.)

Geriausias budas del įtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-n> Rlcliter'lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas lę^lYnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50v. buteliukas visose aptlekoao urb* 
Htiičiui tino

j’. Al). RICHTER & CO.
14-80 Waahlngton Street, New Vork, N. Y.

JAU IŠĖJO IS SPAUDOS KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILE

briui ir visiems tautiečiams, 
kurie rūpinasi Lietuvos au
tomobiliniu, kad jau ir Ar
gentinoj yra lietuviškas in
formacijų biuras. To biuro 
ikurė.ju yra Juozas Pailga,

Pee kimi galite gauti ska- 
aiaasio alaus, puikioi degtinė! 
Ir skanaus vyno. Patarnavimai 
puikiausias, ateikite, e persi
tikrinsite.

SI S. 2nd st, Brooklyn.

ti į svetimtaučių
Del tarnų.

Tūlas Chicagos kapitalis
tas atvažiavo į New Yor- 
ką pas savo draugą-kapita- 
listą. Pusryčiams jam pa-'pinigus, o Lietuva 
davė minkštai išvirtu kiau
šinių. Kuomet jis pramušė 
kiaušinį, tai nuo smarvės 
vos tik nenuvirto.

—Še, pasiimk tą kiaušinį 
atgal—tarė jis tarnui. — 
Męs nepratę tokių valgyt.

Kuomet tarnas pranešė

ir Gabrio paveikslais.Tos is-

nedaug, tik 3000 pesų. Tai
gi kuogreičiausia prisiųskit

k

kini išgarsinta.
Dagilius.

Orakulo prierašas. — O- 
rakulas mušė telegramą 
Lietuvos automobiliaus fon
dui, kad ant tų pėdų išsiųs
tų reikalaujamą sumą.

a

j Teisingai intalaemi rainiui
I ,vrl«lnama kaina. Atsilankykite 
Į pan savo draugą, e bBilte už

ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriu! ir Chemists*
į 214 Roebling St., Cer. He. led 
f BROOKLYN, N. Y.

-----
IijiFAlll.r.ĮHLfUCoi!
, ; NCWYCRK

SVARBI NAUJIENA!
Iš priežasties Europi

nės karės, “Laisvės.” 
Redakcija veik buvo pa
liovus siuntinėti į Lie
tuvą pinigus. Dabargi 
pranešame savo gerbia- 
miem skaitytojam, kad 
vėl atnaujiname tą dar
bą, tai yra siunčiame pi
nigus ir į tas Lietuvos 
vietas, kurios randasi Y c
po vokiečiu. Kas turite | |1f 183 Roebling St 
antrašus nuo savo gimi
nių, gyvenančių po vo
kiečiu, galite drąsiai 
siųsti per “Laisvės” Re
dakciją pinigus.

Taipgi siunčiame be
laisviam į Vokietiją ir į 
Austriją, i r p abėge
liams į Rusiją. Mūsų 
persiuntimo kursas ko- 
žemiausias.

Jeigu kas mano po

Tp'OJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių :: :: :: :: :: :: :: ::

Brooklyn, N. Y

r

Ii y. ii •x-

dabar per “Laisvės” re
dakciją pasiskubina sa
vo pinigus išsiųsti

G o su d a r s t v e n n u j u

Dabar, kada rusų pini
gai nupuolę, siunčiant į 
Rusiją galima daug pel
nyti.

“LAISVĖ”
183 Roebling St 
Buooklyn, N; Y

ligonio Šeimynos padėjimas jei jisai nepriguli prie

Visi lietuviai rasykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesi, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th Gt., New York City.



LAISVI

ATSKAITA BROOKLYNO 
L. š. F..FINANSŲ SEK

RETORIAUS.
■(Nuv balandžio 16, 1915 iki 

Balandžio 16, 1916) 
įėjo:

jLietuvių Gimnastikos
Kliubas ................. $1.20

Lietuvių Politikos Kliu-

AUGščIAUSIOS PRIEG
LAUDOS REIKALUOSE.

Šiuomi atsiliepiu į Jus, 
gerbiami Draugai, ypatin
gai prie centro valdybos. 
Męs niekados neturim pa
miršt, apsiėmę dirbt dėl la
bo mūsų draugijos. Tačiaus,

Kr užkietėjimas, -skilvio

M Nevirškinimas, ■•š &
simptomai, kaip lie

žuvio apt rauk imas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas,
■ M 
i II i
■ H 
nra

lui

164 N. Stata Bt., AbmbIb, Cea*. 
K r y glaus pagelbininkas A. Yakštya,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 

491 Main St., Ansonia, Conn. DENTISTAS

( rinkta .................... 29.35
Per tą patį ............... 41.42
Per A. Raubos vestuves 7.75
Nuo “Aido” choro išva

žiavimo .................... 4.00
Per vietos L. š. F. pra- *•

kalbas Maspeth’e 10.00
L.S.S. 168 kuopa, Great

Neck, N. Y.............. 5.00
Lietuvių Politikos Kliu

bas, New York (’i t v 6.60■ •

Surinkta po stubas per

kad centro vaidyba laikys 
bertaininj suvažiavimą ba
landžio 16 d. Bet ne visi 
pribuvo. Iš turtu kontrolės 
komisijos pribuvo vos tik

niai meldžiu draugus visuo
met dalyvaut susivažiavi
muose.

raginu

šia pradėti darbuotis—ko
misija tautišku kapiniu (J.

krikštynas pas M.

O. Bražai tė 1.00

stuviu J. Vitkausko 0.00

M 
■ ■ į n

gančiu. Kodėl neimti

OEVERA’S
Balsam of Life

(Severus Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu būdu neleisti 
ligai tolinus išsiplėtoti? Siu vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančius vertes tonikų. nišai padaro 
vidurius regtiiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikme daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- 
tariamas moterims ją sirguliaviniuo.se. Kaina 7oc už boiiką.

Pilvo Skaudėjimas.
prir.-iSė mums: ‘‘Mano pati turėjo pilvo sl< aini ė jimų. 
ėmus jai Severus (lyvyličs Bulzumo, skaudėjimas sustojo.''

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaisti) ir Imtinai reikalaukite, kad 
duotų .luina tai, ko Jus reikalu n ja t o. Aptiekus pardavinėja Severas Vaistus. 
Jeigu jusi) apliekorius neturėti) ti) vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

PAJIESKOJIMAI

rinkta ...........
Per fėrus vieto

213.0“)

o.et U iroą, nes jau penktas 
mėnuo eina, o nieko nepra
dėta dirbti.

Jeigu apsieinėm, tai ir 
di rkim.

Pajieškau Mikolo l’okasto, Kaimo 
gub., Vilkmergės pav., Kalniečių kai
mo, švedasų parapijos. Pirmiau gy
veno Newark, N. J. ar Brooklyn, N. 
Y. Kas žinote, malonėkite praneš-

Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. 
675, Melrose l’ark, III.

Susirinkimai atsibūna kas
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-ėia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

Melrose

O. Box

trečią

nei

vestuvių V. Pctrule- 
vičiaus .................. 28.50

Per J. A. Bekampį nuo 
varduvių K.Šimkaus 12.50

A. Gembutis ............... 5.00
“Garsas” Baking (’o. 10.00
Lietuvių Politikos Kliu

bas New York Citv 28.00
Per varduves pas A.

Menkeliūna, So. Bro
oklyn ..................  6.50

Per varduves J. Cedro- 
niūtės .................. 1.50

Per P. Marcinkevičių
nuo
dr-jų

ma.

ma Meldžiu ir kitu kiio-

prisiusi savo rezoliucijas 
centro sekretoriui nevėliau

mą laikysim 
men., 1916 m.

jos. Kalbinkim naujus na
rius. Organizuokim naujas

ine St., Mahanoy City, Pa.

ieškau savo giminiu: Ambrozio-
Šliko. pusbrolio, iš kaimo Bud- 

ir Jono Jankaičio, švogerio, 
Antano Tunkevičiaus. švogerio, iš 
Kregždžių ir Alijošiaus Kupčiūno iš
Eg) in iškili si Suvalkų gub. Mel- 

i ar žinantieji suteiki- 
io adre.-o:

Cit* Elum. Wash.

giminaites1’ajieškau
Nalijokiteš.
čio pav., Jokubonių kaimo, 
ji pati atsišaukti arba kas

Naumies- 
.VI altines 

žino pra-
m

A. Marma
lt., . Hoboken, N. .L

Per

baliaus ... draugai vienos organizaci-

J. Maskeliūnas, 
Centro pirmininkas.

1 ‘ajieškau 
simian 
III., o

Skermento, 
gyveno .> metus Harrisburg, 
labar 3 metai, kaip nežinia 
,-i> žinot, malonėkit pranešti.

1 )el roit, Mieli.

New Plaza Hall, Bro- 
oklyne....... .  $350.69

Tautiškam Name L. M.
P. S. A. 1 kuopos $33.03

Parankiausia 
tais: iš West puse

Bronx, N. Y.............. 15.35
Central Brooklyn, L. S.

S. 83 kuopa...........38.51
Yonkers, N. Y...........40.00
So. Brooklyn Lietuyių

Gimnastikos Kliubas 11.00
McCaddin Hali nuo 

koncerto ..... }.. 98.97

Tai išradimas, kaip kožnas žmo
gus gali sučėdyti dėl savęs daug pi
nigų. Puiki knyga uždyką, kuri at
neš daug naudos. Rašykite tuojau.

A. K. C. MARGIS CO.
125 Main St., P. (). Box 26

AMSTERDAM, N. Y.

8th St., l lth St.,- 23rd St., Cross
town su persėdimu 4th and Madison 
Ave., išlipti E. 4th St. Iš Bronx 3rd 
Ave. elevatorių arba subway, išlipti 
8th St. Iš Jersey City Desbrosses 
St. su persėdimu 3rd Avė., iš Brook- 
lyno 8th St. Crosstown. Išlipkite ant

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugls, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ui.

Vice-Prezidentas 8. Maukus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

j Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
i Rice-llerman, 140 E. 19th St., 
i New York, N. Y.
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viaekns, 183 Roebling St.,

. Brooklyn, N. Y. 
T. L. Dundulis, Box 511,

Westville, Ill. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Philadelpria, Pa 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn,; J. Jukelis, 695 
East 139th 'St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia Išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jie įrašęs i knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su Juodžemis ir moliu, Ir molis 
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra i I due dano e » kas tr|« mėne-

. . $020.35

PARSIDIODA PIGI I ARMA.
Puiki farma su 34 akrais žemės, 

tiktai $3,390. Palieka prie žemes 2 
arkliai. 2 karvės, 5 ratai, 5 pakink
iai. visos reikalingos mašinos ir 13 
akru rugiais apsėtos žemės. Ž.emė ge
ra. prie miesto. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu:

FRANCIS B. MULLIN 
HILLTOWN, PA.

REIKALINGA.
Merginos reikalingos ant marški

nių siuvimo. Nuolatinis darbas. Ge
ra mokestis.

THE B K- S SHIRT CO. 
573-75 Metropolitan Ave.,B’klyn, N.Y.

Sutraukus:
4vairių .................. $d14.(u>
Bulotos-Žemaitės pra

kalbas ............... 620.55

iso įėjo $1,165.20

Išlaidos:
“Laisvei” už spaudą, 

gruodžio 8, 1914
J. Neviackui už važi

nėjimą su svečiais po 
New Yorko ir New 
Jersey valstijas ... 11.04

4 Special Delivery ir te
legrama .....  ;90

Išgarsinimas koncerto 
ir prakalbų ......

' Perk rausti mas svečiu
J. Martinaičiui už sve

čių užlaikymą .... 12.00
V. A. Zaperiackui, vie

tos L. §. F. fin. sekr. 
už štampas dėl susi
rašinėjimų ........... 1.86

i --------------------

3.50

.. 1.50
2.50

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Šiuomi pranešam visoms draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šialj 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimui, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantų 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tą* neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėtoa 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistai* 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikoi 
bei repeticijos būna kiekvieną sere- 
dos vakarą po N78 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Naujie

nas” ant metų, tas gaus dovanų vie
ną iš čia paminėtų laikraščiui: “Ko
vą” arba “Naująją Gadynę” metams, 
“Laisvę” arba “Keleivį” metams, 
“Šakę” metams arba knygą Moteris 
ir Socializmas.

Kas užsirašys vieną iš tų 
rpščių, gaus dovanu knygomis 
“Laisvę” gaus už 80c. km 
“Kovą” ir “Naująją Gadynę
už “Keleivį” už 75c. knygų, už “ša
kę” už 40 c. knygų.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
F. JANUŠKA

2529 E,Superior Ave., Cleveland,Ohio

LIETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-STRS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Prezidentas M ar. Urba,
1118 Ferry St., Easton, Pa.

Pirmininko pagelb. B. Davldonis , 
1820 Fairow Ave., Easton, Pa.

Protokolų Rašt. ir organo užžlūrfte- 
Alex Vyturis,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Finansų Raštininkai) F. Vyturi#, 

Kastan,139 So. Bank fit., 
Katderius F. M atkalti#,

668 Northampton St.; 
Kasos Globėjai:

Alex

Easton,

Pa.

Pb.

“Laisves” Administra

laik- 
Už 
už 

už 80c

Blga,
1021 Elm St., 1 

Meškauskas,
1222 Pine St,

Maršalka Juz. Tarvldaltė
1019 Elm St., Eaateu, Pa.

Susirinkimai būna kai pirmą Pėd
nyčią kiekvieno mėnesio anglų boc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

And.
Easton,

Easton,

Pa.

Pa.

DRAUGIJOS, 
kariiMi apcirinko “Laisvi” 

savo organa i
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETI 

VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkas
.183 Roebling St., Brooklyn,

T. M. Lisajus, sekretorius
183 Roebling St., Brooklyn,

K. Vilkas, iždininkas
499 Lorimer St., Brooklyn,

N.

N.

N.

l.N.Y.32—8th Av<\, Astoria, L.

58 Gansewoilh St.
F. Kalpokas

New York City

183 Roebling St., 
K. Kriaučiūnas

Brooklyn, N. Y

28 Powels St., 
A. Langaitis,

Brooklyn, N. Y

231 Berry St., Brooklyn, N. Y

Brooklyn, N.
įvaikis

37 Stagg St.,

12l) Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Sainulevičius, Sąjungos rekomen- 

(llumočius),

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius Aleksaitis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Kasierius S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brook'yn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminas,
824 Berriman St., Brook’yn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 

Sokolų svetainėj, 190 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va-

Su trauka:
Viso įėjo............. $1,165.20
Viso išėjo ................. 33.30
Pasiųsta L. Š. F. Centro 

kasieriui K. Šidlaus
kui ................. 1,000.00
Lieka pas vietinį ka- 
sierių J. Martinaitį 131.90

Vietinis L. š. F. Komitetas: 
F. sekr. V.A. Zaperiackas, 
Kasierius J. Martinaitis.

, Trustisai:
V. Januška, 
T. Lisajus.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
. IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

29 Hudson Avi’., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius F. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasierius J. Senienas,

. 334—29th St., Brooklyn,
Trust isai: M. Liberis, 121

St., B’klyn, N. Y„ A. Sirgedt 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai: 
t kuopos M, Viltrakiūle,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 
Kuopos Brooklyne—V. Vilkevieia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N.

N. Y. 
Grand 
s, 183

cijos pranešimai
“Laisves” ofisas būna atdaras dar

bo dienomis niio 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Nedaliomis—nuo 10 iki 12

“Laisvės” spaustuvė padaro viso
kius spaudos darbus—konstitucijas, 
plakatus ir 1.1.—greitai, gražiai ir ne- 
bi angiai. Turėdami kokį spaudos 
darbą kreipkitės pas mus, o būsit pil
nai užganėdinti.

Norit permainyti adresą, visada 
reikia paduoti seną ir naują adresus.

Kurių prenumerata jau pasibaigi, 
malonėkite pasiskubinti atnaujinti.

J.
duojamas

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL, 

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, 111. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. 0. Box 849,.Melrose Park, Ill. 

Protokolų raštini Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose Park, III.

Box 600.

Vice-pirm įninkąs
P. O. Box 

Nutarimų raštln.

Fin. raštln. W. Strumillo,
1314 So. 50th Avė., 

Iždininkas F. Lapinski,
P. O. Box 1109,

1109, Melrose Park, Ill.

Cicero, III.

MelroseAR
P. O. Box

L1ET. ŠVIESOS DRAUGYSTttfi 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Murcika, 

St., Ansonia, Cona. 
J. Mockaltis, 
128, Ansonia, Cona.
8. Tiškevičius,

P. O. 176, Ansonia, Cobb.
Finansų raštininkas P. Ragelšfa, 

161 N. Main St, Ansonia, Cobb.
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St, Auaauia, Cobb.
Kaygfua O. Radievitiltl,

iJETUVOS SUNŲ IR' DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnaa, 

1421 Lincoln St., Waukegan, II). 
Protokolų Sekretorius St. Deikua, 
721 Cummings Ava., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičių,

1349 Lincoln St.,Waukegan, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, III. 
Kasos Globėjai: M. liekis,
J829 N. Jackson St., North Chicago, 
in

St. Bučis, 1408 So. Park A"ra.
Waukegan, III. 

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, III. 
Pagelbininkas J. Werdauskis.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedil- 
dienį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybės 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
lid., Waukegan, Ill. J

DR. V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Proiidentaa A. Atkočiūnas,

Box 566, Stegar, Ill. 
Vice-prezidentas W. Stoškus,

Box 435, Steger, III. 
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

364 L. Box, Steger, Ill. 
iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill. 
Iždininkas (kasierius) T. Šnekutis, 

Box 482, Steger, 111. 
Knygyno raštininkas F. Striške,

Box 566, Steger, Ill. 
Knygyno i’dininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmini 

kiekvieno menesio nedėlioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LALSVftS toli.F1 OJŲ DKAUGfHTtt 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas L. Ž.vingilas,
423 Aurora Si., Co’lin. ville, III. 

Pirm, pagelbininkas P. Paprika, 
421 So. Chestnut St., Col'insville,, 111. 
Nutarimų raštininką.; P. Kuosevičia, 

(ilė Vandalia> St., Collinsville. 111. 
Fin. Raštininkas F. Skamarakas,

817 High St., Collinsville, Hl. 
Iždininkių J. Wiliumat,

837 Central Ave., Ciiilliinrillu, III 
Organo užžiūrėtojau V. Raudon'.ws,

806 Strong Av«., Collintvillta, III. 
Suririnkimxi būna kiekvieno i«»~ 

«io 1-iną ir 8-čią nedėldianj, 1-mą va
landą p« pietų, Bailei salėj,kanapas &. 
Main ir N.Morrluoe A”#., Cwlliaavllle. 
linnets.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentai A. Petronis,

719 Lincoln Avė.
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago fit.
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė,

622 Hulin 8t.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

1516—14th Avė.
Iždininkas H. Buzlnskis,

719 Lincoln Ava.
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109

Se Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1116 
So. Winnebago St.
Marialka F. Alvikis,

816 Wall «t.
Organe prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centre Pirmininkas J. M.Maskelianai 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rukae 
8015 Stayton St.,

N. 8. Pittsburgh, Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburg,Pa. 

Tartų Kontroles Komisija:
M. Urlakis,

111 Sixth fit., 
Charleral, Pa. 

W. įUrnežls, 1429 Raedsdale St., 
t N. S. Pittsburgh, Pa.

W. Markūnas, 2120 Forbes St.,
Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuo{M>8 J. I. Alexis,

P. O. Box 844 North Diamond fita. 
Pittsburgh, Pa. 

t kuopos P. Francikevičius, 
222 Sagamors St., Esplein,

Pittsburgh, Pa.
8 kuopos, J. Galgir.as, P. O. B«x 

118, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, J. Kvetkauskas, P. O. 

Box 292, Cuddy, Pa.
7 kuopos A. Žvirblis, 2228 Forbes 

St., Pittsburgh, Pa.
S kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights 

St., S. S. Pittsburgh, Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Riukas, 718 Mc 

Kean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS ŠONŲ DRAUGY8TB, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centru it.
Pirmininke pagelbininkas P. Yseda, 

615 E. Centro fit.
Protokolų raštlnin. A. Ramauckas,

1025 E. Pino fit 
Finansų raštln. P. Petčlulis,

1227 E. Pin. fit.
Ižde trustisaii A. Račkauskas, 86

Tenth 8t., J. Bankus, 1121 E. Ms- 
hanoy Ave., W. fiimniškls, 1127 R.

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Svintickas,

616 W. Pina Rt.
HusirinkimaJ atsibūna paskutinį pa- 

nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
karo Juozo Margelio svetainėj, 6® N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESER1Ų 
6« SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininkas A. Mačs.itls,
109 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Protokolų raštin; J. A. Bekampis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų raštininkas VI. Jiečias,
67 Stagg fit., Brooklyn, N. Y. 

Ililnlnkas Kaximlsras fitekns,
MS Lortaar It, Brooklyn, M.W.

G varan tuo tas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... S5.06 

Užplombavimas 50c ir augščiau.
Išvalymai ....................................... 50e.
Užplombavimas auksu .............  |1.06

Skaudantį dantį duok Ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY’ DENTAL PARLOR 
897 Bedford Ave., Tarpe J-roa Ir 

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kidbame, lietuviškai.

A T V D A
Draugyetšeis, K nepešus ir Kliukasesl 

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUXiKOS 

IV ♦EHKLELIUK
Visokioms pikn.ks.tns, lermeuims tr 
tt. Darau visokius Modalieji ir vi
sokias antspaudas draugystėms

siunčiu Ba.mp»llus.

A. STRUPAS
Novelty Manufacterw

1 8 Ferry St., Dept. L Newark,

25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. partinę markę, • 
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ IN STB O-
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR .MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvį 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais, 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydlMf 
5x6J su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pM 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigto*. 
škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame !•%.

W. S. Waidelis, GI BROOKLYN, N.

TREJOS Š EVYNERIOS 
nrha 

TREJANKA
5 u fi.ir i i iš Įt atrr .. įjjanim iaim tr iašrtv-

Sutarsitū S’i degtirv. arba virintu vandeniu 
yra geriau'iu v.ikj arba karčiu 

vynu dd'skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemcnj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
V AR TO’lMA^

a*;g
\ i-nj .--akelį iitų gydančių 

į vii n;* kvorta čyno apimto 
arta išvirti čyst&me van- 

iandt) gerti po pu*c ankleho

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu* 
229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

Kampas North a tos gatvča.

G

ai
, k

’IM •

AR NORI Nusipirkti Gems IMIX 11 VAI vEVERYKUS? | 
Jeigu taip, tai viiuB- i 

met eix J |
J. MARTINAIČIO i: 

ČEVERIKŲ KRAU- ;
TUVĘ, 

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. ¥.10> GRAND ST

SERGANTIEJI!
AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ II 

Diena po dienai, metas po metai 
užsiims gydymo sergančių žmonių. 
Persistatykite san, kiek aš IŠgy- 
džiao, kiek palinksminai gyvenimą. 
Jeign jumis gyvenimas jkirėjo vsr- 
tojant visokias gyduoles ir jaučiatis 
nuolat blogiau, tuomet, nieko no- 
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, ui- 
oikrčtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų tr lytiškų Ilgą 
turiu visiems gerai žinomą elektriškų 

' spartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to. 
kad labai brangus, 
rinėjimas šlapumo.
ant rytojaus, bet taojau ateikite pas

PRIEtASTIES LIGOK

Chemiškan išty- 
N ea (Įdėliokite

DR. LANDĖS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki I 

vai. vakare. Šventadieniais aus 16 
vai. ryto iki 4 po plotų.

1 J•!

t i *r|į 1

140 EAST 22 ST,N

New York CM*

sirguliaviniuo.se


LAISV®

VIETINES ŽINIOS
A. Bulota.

Pereitos savaitės utarnin 
ke “Laisvės” redakcijoj lan 
kėši p. A. Bulota, atvykę: 
čia specialiais savo reika

kluotą sargybą. Komisijo- 
nierius atsakė, kad jokių 
teisių jie neturi.

Pasirodo, kad ir šį streiką 
darbininkai greitu laiku lai
mės.

BROOK LYNO IR APIELINKAS 
ATYDA1.

Lletuviikas Kontraktorius.
Padaromo visokį darbą prie naują 

namų statymo ir senų pataisymo, ii- 
plastavojam, Išcemerttuojam ir tt. K 
sant reikalui, kreipkitės pas;

P. GRAŽYS
■M Bo. 2nd HL. Brooklyn. N. Y

NETIKRI PINIGAI.
Pas mane galima gauti netikrų po 

pievinių pinigų, 
ryti, kad sunku

Jie taip gerai pada 
atskirti nuo tikrų

lais. New Yorke p. A. Bu-, 
lota išbuvo dvi dieni. Lan- 
Tesi, tarp kitko, ir E. Oran
ge, N. J.

Iš “Laisves” red. p. A.Bu-

Siuomi PARSIDUODA

Tokie pinigai 
lošiant, arba ka 
daug pinigų.

Prisiųskite 2.r 
o gausite visok 
žiūrėjimui.

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
biznį <1- 
Clgarag, 

kaip ke- 
la.pas, 

gardžiai
kvepia. ’Nebūt 
kokie gėrimas, 
kaip raugais®, 
bet sako, kad 
akaniauaias. O

finom* 
▼fsi
»*VO

norą 
pūeto

cl

O. I!ox 73, ('liicago, III.
(35- 38)

1916 m;, išvažia- K. KRIAUČIŲ N AS
kaip 
i.1b.

28
DIDELĖ PROGA

Macys & Marcin Furniture Co

rius Daunorus, pas kuriuos 
gyveno laike savo buvimo 
Brooklyne. Apie Brooklyną 
p. A. Bulota atsiliepia labai 
gražiai.

Šį nedėldienį visi trįs sve
čiai važiuoja . į Waterbury 
tenykščio komiteto užkvies
ti prakalbų sakyti.

Pradžia 10 vai. ryte. Mel
džiame kitų draugijų bei

nio.

dienos ne-
išvažiuvi-

Konhsija.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFLSTU.

Kątik išėjo iš spaudos pirma lietu
vių kalboj knyga, iš kurios kiekvie
nas gali lengvai išmokti fotografys- 
tės amato. Prisiųskito $1, o gausite, 
šitą knygą. Siuntimą apmokame.Ad

Brooklyne ir New Yorke 
sustreikavo “buksiriniu” 
laivu pečkuriai. Jie reika-

suokite:
NOR I II

376 Selkirk
END PHOTO CO.
Ave., Winnipeg, Man., 
Canada. ..

Parsiduoda 2 namai labai 
pigiai ant dviejų familijų 
po 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais 
įtaisymais. Kreipkitės pas 

k. sidabrą

Karininkų paroda.
Karininkai, tie, kurie iš

sižioję rėkia už didesnį ap-

lauja sutrumpinimo darbo 
valandų ir pakėlimo algų.

geg. didžiausią parodą New 
Yorko gatvėmis. Jie gi
riasi turėsią 150,000 mar- 
šuotoju. Daugely fabriku 
iš darbininkų imami para
dai, kad-jie dalyvaus paro
doje. Mat, fabrikantai no-1

ke ir Brooklyne stovi uos
tuose barkos su sąšlavom ir 
visokiom išmatom ir prade-

na

il gi U UC’

RUIMAI ANT RANDUS.
Išsirandavoja geri keturi Ir trįs 

kambariai, kurių randa $7.00, 18.00 
ir $9.00 ant menesio. Mūriniu 
tnas, įbalsymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti Hakaunėi, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNLS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Avė. Ir Nassau Avv. 

Reikale galit* teiefonuot 4560 W. 
Greenpoint

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda kemlžid stroas po No.

Reikalaujame
Moterų ir merginų į dirb
tuvę; nuolatinis darbas visą 
metą. Užmokestis gauna
mas ir šventadieniais. At
sišaukite: 615 Kent Avė., 
kampas Kcap St., 3-čias 1'1.,

Brooklyn. N. Y. Biznis geroj vie
toj, apgyvnta lietuviu ir lenkų. Ka.- 
norit tokio biznio, tai dabar gera

klesų solidariška akcija.
patingai rūpinasi
generolas
majoras ii fabri- (į..

ių Gim- 
Pubiikos, 
ivo gana

tvarka taipgi

mg.
Biznis i’<

J<-i ti'-likif,
•Inas, kosturnerių 
įeikit persitikrin- NEW ARK O

sidaręs ir tam tikras pilie
čių komitetas.

Darbininkai, nedalwauki-
pilnai užganėdinti.

tiktai didelis humbugas.
Socialistai pienuoja ant 

tų patyčių kada nors vėliau 
surengti “anti-prepared-

Nedėliojo, 30 d. balandžio.

lietuvaičių uni
baliaus, būvi

būsianti Speciale demonst- 
lacija prieš karininkus.

sidėjo iš dainų, skambinimo, 
deklamacijų ir t. t. Kalbėjo

benamiai

MOTERŲ 
GELLIO.I 
TUOSE.

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link motorų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 20«

SOCIJ AL1ZMAS — KUOMI JIS

APAŠTALŲ KAš-

5 Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
I kiišerkų mokyklą Pelei burge ir 
I Dipliomnota New Jersey valsti- 
3 joj. 'Turi puikias pasekme# 
B praktikoje prie gimdymo, taip- 
j gi gerai apsipažinus su simpto- 
i mai’s visų moteriškų ligų ir rei- 
I kalni esant, galite gauti patar- 
t navimą.

j O. STROLIENĖ
Jaunrškaite

] 319 Walnut St.,NIAVAR, N.J.
I rn 1 K 3052

Telefoną. 4UĮj5

i—M—i » ei

Tel. Greenpoint 1907.

Market

kraustytis į parkus ir ten 
krūmuose jieškoti sau nak-

30 benamių, bemegančių

stis nuteisė nuo $1 
bausmės užsimokėti.

sudainavo tris daineles. Re- 
tikevičiūtė su Petrauskiūtė 
skambino ir Petrauskiūtė 
deklamavo. Publikos buvo 
apie 600. Viskas pavyko ko- 
puikiausiai. Pelno liko 75 
dol. iš kurių 5 dol. paaukau
ta Vaiku Draugijėlės palai-

Parašė (). Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam. kuris tiki i socijalizmą 
ir tam, kuris neliki. Kiekvie
nas soeijalistas, perskaitęs

DENTISTAS
Viii mano darbu užganėdUif 

Darbai gviiantaotua.

kvmui. a

0 d. gegužės 
redakcijoj bus

i-ektoriu susirinkimas. P ra- e-

TĖMYKITE!
Didelis koncertas 

liūs, rengiamas Liet.

remti savo priešus. Kiekvie
nų gi resocijalistų ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijaliznia darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygele rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR-

A—'
Uždėjimai kepuraitės 22 k. ... f l.tl 
U žplumbavlmai 50c Ir mugėčiau 
Išvalymai ........................................... ė#t
Užplurabavimas aukoti ........... |1.8f

Skaudantį dantį duok tuojaui Iš
traukt. Ištraukia!® ba jokio ikrus 
me,

m

Politi-

V. Paukštys.

gūžės, 1916
Manhattan
66-68 E. 4th St., tarpe

m., svetainėj
Lyceum Hall,

Iš cloakmakerių streiko.
Cloakmakeriu streikas vis 

plėtojasi ir darbininkų vie-

darbdavių associacijoj pra
deda kilti nesusipratimai. 
Daugelis darbdavių neužsi
ganėdinę savo atstovais, ku
rie leido darbininkams išei
ti į streiką. Eina gandas, 
kad tarpe darbdavių gali į-

ves prie perskilimo. 
• Neprigulmingieji 

daviai kreipiasi prie unijos, 
prašydami kogreičiausiai 
užbaigti šį streiką; jie su
tinka išpildyti visus darbi
ninkų reikalavimus, kad tik 
greičiau pradėjus dirbti. 
Jau virš 300 savininkų pra
nešė, kad jie taikosi su dar
bininkais, pripažindami li
niją ir išpildydarni jų visus 
reikalavimus. Kasdien at
siranda naujų darbdavių, 
kurie išreiškia norą taikin
tis su darbininkais.

Tuom tarpu atsiranda ir 
naujų dirbtuvių, kurios pri
sideda prie streiko. New 
Yorko apielinkėse išėjo į 
streiką net tokių dirbtuvių, 
apie kurių gyvavimą unija 
nei nežinojo.

Pikietininkai darbuojasi 
energiškai. Iki šiol jokių su-

da r b-

kon- 
cho-

Tai bus puikiausias 
certas, nes dalyvaus (: 
rai ir rusų Balalaječna Or
kestrą. Bus visokių pamar- 
ginimų, kaip tai solo, due
tai ir smuikų tido. Dalyvaus 
šie chorai: Aido ir L. S. S. 
19 kp. Vaikų Draugijėles 
chorai, Lyros choras, -Siety
no choras ir du lenkų cho
rai — moterų Heliha ir v
vyrų Echo. Todėl visi lietu
viai važiuokite ant to kon
certo, o puikiai pasilinks
minsite ir sykiu sušelpsite 
badaujančius savo brolius 
Lietuvoj, nes visas pelnas 
eis Lietuvos Šelpimo Fon
dui.

Po koncertui linksmus šo
kiai. įžanga 25c., padėji
mas drapanų 10c.

PASARGA:—Parankiausia dava- 
žiuoti šiais karais: iš West pusės 
8th St., 1-Ų.h St., 23rd St., Cross
town su persėdimu 4lh and Madison 
Ave., išlipti E. 4th St. Iš Bronx 3rd 
Ave. elevatorių arba subway, išlipti 
8th St. Iš Jersey City Desbrosses 
St. su persėdimu 3rd Avė., iš llrook- 
lyno 8th St. Crosstown. Išlipkite ant

Komitetas.
(37—38)

siremimų nebuvo; streikasHinis darbas, 
eina rainiai. Unijos komi-

Reikalaujama vyrų ir 
merginų opereiterių: f renti
nių, kalnierinių, rankevinių 
ir skylių darymui. Nucla-

TILIJA. 1 ’arašū V. Paukštys. Jei
gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tail 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs .rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties.

G RIH V ĖSI UOSI 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaites. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ...

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki. ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 

Kaina ........... .................................
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ...............

ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys .. .................................

Paslaptis .................... ..........................
Gyveninio Banga .............................
Revoliucijos Atbalsiai ....................
Kontrobandninkai .............................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
Pileniečiai .................. ..........................
Rutvilė, Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
šeimynos istorija ...........................
Sočijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai . . 
Steponaičio Raštai, kaina 

parsiduoda už
Darbas, kaina .......................

Kaina ...........
Parašė K. Ja-

$1.00

15c
15c

20c
20c

40c
25c
10c
20c
10c

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN 

kampam So. 2-d St
E. 7th St., NEW YORK CITY222

Ofisas atdarau visada.

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mes ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu
visokias rodąs, patarimus 
ir p risiančiu didelį katalogą 
farmų dykai.

M. WALENCIUS 
P. O. Box 4, 
Scottville, Michigan.

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

Užsimoka kiekvienam lietu
viui pirkti forničius pas MA- 
LIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ, nes 
negiriant, pas juodu, tai gali
ma gauti gerus forničius ir pi
giai.

Taipgi jie duoda ir ant leng
vų išmokesčių—po $1.00 į sa
vaitę. Įsitėmyk gerai adresus 
abiejų štorų.

$4.98

misijonierių Woodsa, ko
kiomis teisėmis naudojasi 
darbc^iviai, samdydami gin-

sišaukite greitai.
Fauber, Ryttenbcrg Co.

2520 Atlantic Avė.,
East New York

Moteriškė ir Meile .........................
Galutinis Klesti Kovos Tikslas . .
Moralybės išsivystymas ..............
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymas ...........

Reikalaudami knygų adresuokit 
taip:

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

10c

50c

■amu—V

tai nereikia gir-kalba,
vieta atsakanti dėl pa- 

Kambnrlal bu visaia pa
prašau kreiptis į tą viv- 

užganėdinti.
KIJLBOK Locnininkaa

Corn. So. 1st

drangai
Žinoma, 

tell vingų, 
rankuinais. 
tą, o busti

JOHN
Wythe Ave

BROOKLYN, N. Y. 
Green point

st.
Šimtas kostum’erių iš visi, 

kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais 
riaušių

navininkais 
daiktų.

1^0

H

ge

Vienatinė mokykla amatą, ši
ferių linklškoj kalboj. Ruda- 
F<| visada yra reikia aujayni 
de.tig ėofirių, todėl kam bflt! 
h# darbo, j*igu gailins ui 
dirbti po $15.00 iki $8®.00 kai> 
šoferiu Šita mokykla iš».teklr.A 
tikru Šoferiu per keturlai nwiv 
Rani. Galima mokintis dieno- 
mla Ir vakarale. Gvarantieja 
mm, jog lafBTiiue gaustta

Kituoja lik $15.00.
INTERNATIONAL 8CKOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

H7 W, 4M5. St., New Yzrk.N.'«. į

GERIAUSIOS FARMOS.

M

Męs turime šimtus

gera smielžemo. Geriausia žemė

Turime daug že- 
geros, kuri parduoda - 

pigiai, po

Kviečiame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi

Pirkite pas mus farmas didžiau- 
siejo Lietuvių Earmerių Kolionijoje 
Amerikoj, Ta kolionija yra mūsų už- 
di ta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausm būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių.
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Zeino derlingiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų, 
mės neišdirbto 
ms visokio didumo plotais 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikrinamo jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi.
bininkus
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
p:ina aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scot tville’es ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūs.e- 
site ant faunos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku fanna pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

$4

Jk .•W;

Kodėl Bro- 
oklyniečiai ne
dali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė to- 
xia kraztevl 
iš visoe apie- 
llnkia.

M ęa aukta
jam viaą aavo 
triūsą, kad ii 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai, bet tūka- 
• ančiai žmonių 
visokių klesų.

198=300 Granu St.,
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

'Telephone 2372 Greenpoint

Parsiduoda pigiai.
Parsiduoda labai pigiai 

saliūno biznis su visais įtai
symais. Kail) šitas biznis

nias įtaisymais parsi
n’iežasties senat

ves. Lietuviais 
vieta.

JOHN SCHEIBER

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J Misevičia
ŠIRDIES IR

66 - V V.,

Paterson, N. J 
(30—37).

£14

Iki

Va'andos;
j Nuo 8-*—10 ryte
j Nuo 12—2 jk) piet
l Nuo 6—8 vakare
; 270 BERRY ST., BROKLYN,

po i

KIEKVIENAI MOT EREI ŽINOTINA

JOSEPH LWMAM. D.
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 50th SL, ... New York, N. Y. 

OFISO VALANDOS!
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai.

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
selbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męa ap
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
814 N. 50th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

Pagamin* ftrlaasktc listuviikua 
valgiui. Platai galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
1 Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN, N. Y.
St.

LIETUVIŠKA
APTIBKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo 31.M

V.durių Reguliatorius.......................50*.
j 7 rojanka ................ 25c., 50c. ir $1.0t
i Ir visokias kitokias gyduolei nu« 
Į visokių ligų, kurios čia dar nepamini- 
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIčltTS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PERSKAITYK!
Kiekvienas 

skaitytoje*, 
kuria ■žairaiya

W PaR mane MLai«- 
ant met* 11 

I '' MSI nžaimokla |2.0«,
I taa gana dovaaf
‘ knygų vertis

1 dolerio arba 
W w -k

tytojaa, kuria at- 
. - naujina, gaus

knygų už 50c. Kas iš neskaitančiu 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaua 
knytų už 50 c., senas skaitytoja* 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ui 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už T5c.| 
kas prisius už “šakę” $1.00, taa gaua 
knygų už 35c., senas skaitytojai ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metama 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
rašičius per mane. Tiek
darni gausite gerų knygų pasiskai
tymui. Būtinai pasakyk apie tsi sa
vo draegni ir pažįstamai. Kaygaa 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus ntajakit šiuo adresui

J. POCIUS
W Margaret SU Philadelphia, Fa.

11.50, tas

tuoe laik- 
pat moki*

JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRODYTUM, PIRK 

SKRYBĖLES 
VARDU

Manhattan Hat ”

Jos žinomos kailio 
geriausios. Y /

Turime labai didelį pasi
rinkimą pavasarinių skrybė
lių, todėl męs galime pritai-

ATEIK IR IŠBANDYK!

dant nuo $1.50 iki $3.00

Manhattan Hats Stores
Dvi krautuves Brooklyne.

479 GRAND STREET 
arti Union Avenue

230 GRAND STREET, 
arti Driggs Avenue

A'wHnn—Mmiinv, r u.jU.




